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Melampsora lini (Ehrenb.) Lev. 

Puccinia coronata Cda. f.sp. avena Fraser et Ledingham 

Puccinia graminis Pers. f.sp. tritici Eriks. E. Henn. 

Saccharomyces cerevisae Meyen 

}!}{ V 



Uromycss phaseoli (Pers.) Wint. var. typica Arth. 

Uromyces phaseoli (Pers.) Wint. var. vignae (Barcl.) 

Uerticillium hemileiae Bouriquet (= Uerticillium 

xxvi 

Arth. 

lecani Zimm.) 
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SEQU~NCIA DE EVENTOS PRIMARIOS DO DESENVOLVIMENTO DE 

HEMILEIA VRSTRTRIX EM FOLHAS DE CAFEEIRO COM SUSCETIBILIDADE 

GENETICA, RESISTeNCIA INDUZIDA ou RESISTeNCIA GENETICA 

Autoria: ELZA MARIA FRIAS MARTINS 

Orientador:Dra. WALKYRIA BUENO DE CAMARGO MORAES 

RESUMO 

O desenvolvimento do fungo Hemileia vastatrix 

Bel'" k • et Br . , !'"aça II pl'"edominantemente, foi obse!'"vado ao 

microscópio de epifluorescência, atê 288hs apôs a inoculaç~o 

em CofftNl ara/:,ica c:v. "Mundo Novo" com OL\ sem resistência 

induzida pela aplicai~º pr•via de e~trato de fermento <MN-R 

e MN, resp<ectivamente), e no hibrido "Sarchimor" (Sch). 

O fungo se desenvolveu de forma semelhante nas 

três interaçbes estudadas, atê a dife!'"enciaç~o de vesfcula 

st:.tb-estomàtica 

inoculai;:~o. 

que -ocorreu entre 24 e 36hs após 

A express~o da incompatibilidade entre cafeeiro e 

ferrugem nas interaçbes Sch X raça II e MN-R X raça II foi 

detectada ao microscOpio 48-72hs após a inoculaç~o do fungo, 

quando a inibição do desenvolvimento do fungo pôde se!'" 

notada. A grande maioria das colônias foi abortada após a 

vesicula sub-estomàtica, no estàgio 

1 célula-m~e de haustOrio (1 CMHl em Sch e 2 CMH em MN-R. 
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X raça II, 192hs após a 

inoculaç~o do fungo, ca. de 50% das colônias apresentavam-se 

associadas a cêlulas epidêrmicas ou mesofilicas com sinais 

de necrosamento. As estruturas do fungo nas colônias 

abortadas exibiam uma auto-fluorescência amarela semelhante 

a das càlulas necrosadas do hospedeiro que as circundavam. 

Nessa interaç~o, aparentemente a morte do fungo precedeu á 

reaç~o de necrosamento das cêlulas hospedeiras. 

Na interaç~o MN-R X raça II, 80% das colônias n~o 

puderam mais ser visualizadas pelas têcnicas utilizadas, 

72hs apbs a inocula;•o do fungo, sugerindo ter ocorrido 

profundas alteraç~es nas estruturas do fungo que n~o foram 

acompanhadas de reaç~o de necrosamento das cêlulas 

hospedeiras. 

Em todas as três interaç~es estudadas, a maioria 

das primeiras CMH diferenciou haustbrio em cêlula 

epidêrmica entre 48 e 72hs apôs a inoculaç~o. Na combinaç~o 

incompativel Sch X raca II os primeiros haustàrios mostraram 

um crescimento reduzido, e 96hs após a inoculaç~o a grande 

maioria apresentou-se encapsulada em um espessamento, que 

aparentemente se desenvolve a partir da parede celular do 

hospedeiro. 

Os resultados obtidos sugerem que a express~o de 

resistência em Sch ocorre mais rapidamente do que em MN-R,e 

atravês de mecanismos distintos. 



SEQUENCE OF PRIMARY EVENTS OF HEMILEIA VASTRTP.IX DEVELOPMENT 

IN COFFEE PLANTS WITH GENETIC SUSCEPTIBILITY, 

RESISTANCE DR GENETIC RESISTANCE 

INDUCED 

Author: ELZA MARIA FRIAS MARTINS 

Adviser: WALKYRIA BUENO DE CARMARGO MORAES 

SUMMARY 

Development of Hemileia vastatrix Berk. et Br., 

pradominantly race II, on coffee leaves was observed by 

epifluorescence microscopy for 288hs from the time of 

inoculation of plants. Three types of plants were used, 

Coffea arabica cv. "Mundo" Novo" (MN), "Mundo Novo" plants 

that had previously been induced to express resistance by 

prior treatment with yeast fitrate (MN-R>, and the coffee 

hybrid of C.arabi,:a X C.canephora, 11 Sarchimo1~ 11 (Sch) • 

Fungal growth was similar in the three 

interactions studied up to the time of substomatal vesicle 

differentiation, which occurred between 24 and 36hs after 

inoculation. 

The expression of incompatibility in 

Sch X race II and MN-R X race II interactions was detected 

48-72hs after inoculation, when inhibition of fungus 

development was observed. The majority of colonies was 



aborted after substomatal vesicle differentiation. In Sch 

this occurred at 1 haustorial mother cel l (HMC) stage 

whereas in MN-R colony abortion occurred at the 2HMC stage. 

In the Sch X race II interaction, 192hs after 

fungus inoculation~ 50% of the colonies were associated with 

necrotic host cells of the epidermis or of the mesophyll. 

Fungus structures of the aborted colonies were collapsed, 

and e>:hibited a yellow auto-fluorescence like the 

surrounding necrotic host cells. In hybrid Sch, death of the 

fungus apparently occurred before the necrosis of the host 

cel 1 s. 

In the MN-R X race II interaction, 80% of the 

colonies could not be visualized by 72hs after inoculation. 

This suggested that profound alterations must have occurred 

in the fungus even though necrosis of host cells did not 

occur in these infection sites. 

In all three interactions studied, the majority of 

the first HMCs differentiated one haustorium in the 

epidermal cell. In the Sch X race II combination, the first 

haustorium had reduced growth and the majority was enveloped 

by a sheath which appeared to grow up from the host cell 

wall. 
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The results suggest that the resistance expression 

in Sch occurred earlier than in MN-R and through a different 

mechanism(s). 



1-INTRODUÇAO 

O fungo Hemileia vastatrix BERKELEY ET BROOME, 

caL1sador da "ferrugem alaranjada do cafeeiro", pertencente a 

ordem Uredinales, familia Pucciniaceae, foi descrito pela 

primeira vez por BERKELEY em 1869, no Ceil~o, sôbre folhas 

de cafeeiros. Sendo um parasita biotrbfico exclusivo do 

gênero Coffea, acredita-se que tenha surgido na regi~o de 

origem do c:afê, Lago Vitória (Uganda e Kenia) e Etiopia. 

AtL1al mente, o fungo encontra-se presente na 

maioria das regi~es cafeeiras do mundo, com mais de 30 raças 

jà identificadas <BECKER,1979; RODRIGUES, 1984 e 1985; 

SCHIEBER e ZENTMEYER, 1984). Os primeiros trabalhos sobre 

identificaç~o de raças foram realizados por MAYNE em 1932, e 

as primeiras raças identificadas receberam posterior 

denominaç~o de raças I, II, VII. As raças mais amplamente 

distribuidas s2to: I ' II , III e XV, estando a raça II 

presente em 34 dos 37 paises cafeicultores; a I, em 18; a 

III, em 14 e a XV, em 8 (RODRIGUES, 1984). 

Quatorze das raças identificadas s~o virulentas á 

espécie de cafe de maior importência econômica, Coffea 

arabica L. Os cafeeiros Aràbica, originàrios da Etiópia e 

Sud2to, perfazem -e:-•' / ....J/. da caf ei cultura mundial. A espécie 

Coffea canephora Pierre comercialmente conhecida como 

F:obusta, mostrou ser resistente á maioria das raças 
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fisiolOgicas do fungo e atualmente ocupa o segundo lugar em 

importência econômica na cafeicultura mundial, constituindo 

25% da produç~o exportàvel de café (MATIELLO et alii, 1985). 

No Continente Americano, 

constatada, pela primeira vez, no Brasil, 

a ferrugem foi 

em Itabuna, BA, 

por MEDEIROS em janeiro de 1970, e, atualmente, encontra-se 

estabelecida em pelo menos 12 paises: Brasil, Paraguai, 

Argentina, Bolivia, Peru, Equador e Colômbia, na América do 

Sul; Nicar agua, El Salvador, Honduras e Guatemala, na 

Amêrica Central e México, na América do Norte (SCHIEBER e 

ZENTMEVER, 1984). 

No Brasil, atualmente, a ferrugem atinge todas as 

regi~es cafeicultoras e a maioria dos cultivares 

comercialmente explorados s~o suscetiveis á raça II que é 

predominante dentre as jà identificadas neste pais (ESKES, 

1983). Segundo estudos promovidos pelo Instituto Brasileiro 

do Cafê (IBC>, a produç~o pode sofrer quebras de 20 a 30% 

devido á incidência de ferrugem em plantaç~es sem tratamento 

quimice ou com tratamento efetuado de forma incorreta 

<MATIELLO et alii, 1985). 

Fungicidas cúpricos ou sistémicos orgênicos como 

Triadimefon 

Propiconazole, 

(Bayleton), 

aplicados 3 

Pyracarbolid (Seracol) 

a 4 vézes por ano, 

e 

podem 



controlar a ferrugem, porêm representam 10 a 20% do custo 

total da produç~o (MATIELLO et alii, 1985). 

Ao lado da possibilidade de se controlar a 

ferrugem do cafeeiro atravês da utilizaç~o de cultivares com 

resistência horizontal associada a resistência vertical 

(BERGAMIM FILHO, 1976; CARVALHO, 1982), e>:iste a perspectiva 

promissora do controle da doença pela induç~o de resistência 

em plantas suscetiveis atravês da aplicaç~o de indutores 

capazes de promover proteç~o sistémica e persistente <MORAES 

et alii,1974; BERETTA et alii, 1976; ROVERATTI et alii, 

1987). 

O aumento da eficiência e diminuiç~o dos custos 

dos mêtodos de controle das doenças est•o em grande parte 

relacionados com o conhecimento dos principias fundamentais 

da relaç~o planta-patõgeno. A resposta de uma planta a um 

patõgeno altamente individualizada e localizada 

primariamente nas cêlulas diretamente invadidas, diferindo 

dessa forma, dos animais superiores que possuem um sistema 

altamente especializado, que rotineiramente reconhece 

entidades estranhas e a elas responde de uma maneira 

previsível e uniforme. Estudos cito- e histológicos da 

interaç•o planta-patõgeno s~o extremamente úteis para 

localizar no tempo e no espaço os fenômenos que devem ser 

bioquimicamente estudados para elucidar o mecanismo de 
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resistência que impossibilita o desenvolvimento do patOgeno 

em combinaç~es incompativeis. 

O objetivo do presente trabalho ê estabelecer 

temporalmente as fases primàrias caracteristicas do 

desenvolvimento do fungo H.vastatrix em combinaç~es com 

compatibilidades diversas e determinar as mudanças 

morfológicas que ocorrem nas células hospedeiras associadas 

a essas fases, a fim de se estabelecer os eventos primàrios 

significativos que traduzem a express~o do mecanismo de 

resistência de cafeeiros á ferrugem. 
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2- REVISAO DE LITERATURA 

2.1- Histôrico e Biologia do ~unge Heaileia vastatrix 

O fungo da ferrugem alaranjada das folhas do 

cafeeiro foi descrito pela primeira vez pelo inglês BERKELEY 

em 1869. Contando com a colaboraç•o de BROOME, o autor 

determinou que a amostra de folhas provenientes de 

Maldusima, a ele enviado por Thwaites, do Royal Botanical 

Gardens de Paradenya (Ceil~o}, estava contaminada por um 

fungo pertencente a um novo gênero da familia Pucciniaceae, 

ao qual denominou Hemileia, fazendo referência aos esporos 

que possuem uma metade lisa, da parede celular ornamentada. 

A especie, denominou H.vastatrix, 

devastadora disseminaç~o do fungo. 

O fungo H.vastatrix, 

BERKELEY (1869), se caracteriza li 

prevendo a ràpida e 

segundo descriç~o de 

por formar pequenas 

manchas brancas orbiculares na superfície inferior da folha, 

constituída de diminutos tufos de fitas flexuosas encimadas 

por esporos sub-reniformes, presos obliquamente pela base e 

externamente rugosos com papilas tipo verrugas e lisos na 

porç~o voltada para o floco. A porç~o superior da folha 

acima da mancha assemelha-se a queimadura". 

Apesar de uma das denominaç~es para a doença 

caL1sada por H. ~1 astatri _.,_. ser II f errL1gem alaranjada das fel has 
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do cafeeiro", hà relatos na literatura de infecçàto causada 

pelo fungo em frutos de Coffea liberica L. (THIRUMALACHAR e 

NARASINHAM, 1947) , em peciolos de folhas CGOPALKRISHNAN, 

1951) e em cotilêdones de plàntulas no 

"orelha-de-onça" (THIRUMALACHAR e NARASINHAN, 1947). 

estàgio 

Porem 

contituem casos bastante excepcionais, sendo ainda mais raro 

ocorrer frutificaçàto do fungo que n~o·na superficie das 

folhas. (RAYNER, 1972). 

WARD (1882) realizou minuciosos estudos sobre o 

desenvolvimento de H.vastatrix em folhas de Aràbica, 

suscetivel. Segundo o autor, o fungo apresenta um micélio 

intercelular constituido de hifas septadas, de diâmetro 

semelhante ao do tubo germinativo, que se ramificam 

irregularmente entre as células do parênquima lacunoso e 

paliçàdico. Na e>:tremi dade de algumas ramificaçcies 

encontram-se os haustbrios. Estes possuem um longo pescoço 

rlgido que penetra a parede celular do hospedeiro e, na 

porçàto distal, um corpo ovbide ou piriforme suspenso na 

cavidade celular e envolto por uma matrix nàto bem definida. 

Muitas vêzes, as hifas se reunem em tufos e se projetam 

através do estômato e, externamente produzem dois tipos de 

esporos: urediniosporos e teliosporos. Os urediniosporos 

germinados podem apresentar de 2 a 5 tubos germinativos, 

sendo o mais frequente 3 em pontos equidistantes. Na 

extremidade do tubo germinativo ocorre a diferenciaçàto de 



7 

uma veslcula sacular ovoide ou piriforme, usualmente sôbre 

um estômato. 

A maioria dessas informaç~es foram confirmadas, 

mais tarde, por outros pesquisadores <RAZAFINDRAMAMBA, 1958; 

RAYNER, 1972). 

RAJENDREN.(1968) acrescentou ás informaç~es jà 

existentes o fato de que a hifa de penetraç~o apôs 

atravessar o estiolo do estômato diferencia-se em vesícula 

sub-estomltica, e que as hifas do micêlio intercelular 

antes de invadirem as células hospedeiras, diferenciam-se em 

cêlulas-m~e de haustõrio. Essas células possuem um septo que 

as separam do restante da hifa e uma estrutura tipo-disco na 

zona de contacto com a célula hospedeira. O autor forneceu 

outras informaç~es adicionais como as de que as 

cêlulas-guarda s~o geralmente as primeiras a serem 

invadidas pelos haustõrios, e que os haustõrios podem se 

apresentar em pelo menos oito formas diferentes: 

campanular, discàide, discoide com a base 

cordiforme, floriforme, verrugosa, ou irregular. 

esférica, 

bifurcada, 

A veslcula sub-estomàtica, segundo SACCAS e 

CHARPENTIER (1971), ê globosa ou amebôide e dela se origina 

a hifa primària que por sua vez se ramifica intensamente 

preenchendo a cavidade sub-estomàtica. Essa descriç~o da 

vesicula sub-estomàtica n~o coincide com a relatada por RIJO 
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e RODRIGUES (1978). Segundo estes autores, a hifa de 

penetraç~o se bifurca na cêmara sub-estomàtica, tomando a 

forma de êncora. De cada uma das ramificaçêles da ancora se 

diferencia uma hifa que se desenvolve em direç~o á 

subsidiària, e nela diferencia um haustôrio. 

célula 

Informaçêles detalhadas sobre as dimensêles e 

diferenciaçêles do talo uredinial e dos soros de H.vastatrix 

foram fornecidas por MacCAIN e HENNEN (1984). Segundo os 

autores, em uma les~o esporulante pode-se distinguir pelo 

menos três tipos de hifas no micélio intercelular: (1)- as 

hifas pioneiras, muito delgadas ( 3,5 a 4,5pm de diêmetro>, 

com poucos septos, poucas ramificaçêles e poucos haustOrios 

(1 haustOrio por 10 células hospedeiras), que ocorrem na 

periferia das lesêles, somente no parênquima lacunoso; 

(2)- as hifas nutritivas (ou alimentadoras) mais grossas 

(4, 7 a 6, 2 pm de di ámetro), com muitos septos, mLti tas 

ramificaçêles e muitos haustOrios (6 a 7 haustOrios por 10 

cêlulas hospedeiras), e que s~o encontradas na regi~o 

central do sorus uredinial tanto no parênquima lacunoso como 

no parênquima paliçàdico; e 

unem um protossoro a outro, e 

(3)- as hifas corredoras que 

que s~o pouco septadas e sem 

haustOrios. Os autores salientaram que uma les~o inteira é 

consequência da expans~o radial de um talo, e que pode ser 

arbitrariamente, dividida em zonas concêntricas. Uma zona 

mais externa composta somente de hifas pioneiras, seguida de 



9 

outra zona contendo uma mistura de hifas pioneiras e de 

hifas nutritivas, uma terceira somente com hifas nutritivas 

com muitos haustõrios, mais centralmente localizada, uma 

quarta zona formada de protossoros e hifas corredoras, outra 

de soros imaturos, uma sexta zona onde se encontram os soros 

matures e mais internamente uma zona com soros senescentes. 

Sobre a patogénese do fungo, WARD (1881) observou 

que na presença de àgua, oxigênio e alta temperatura os 

urediniosporos de H.vastatrix germinam, na epiderme inferior 

de folhas de C.arabica suscetivel, em 8 hs, diferenciam 

apressàrios sobre estômatos em 12 a 14 hs. A penetraç~o pelo 

estômato ocorre dentro de 48hs, e, no terceiro dia apõs a 

inoculaç~o, o micélio jà se encontra desenvolvido entre as 

cêlulas mesofilicas. Ao redor de quatorze dias apõs a 

inoculaç~o, o autor observou o aparecimento de manchas 

cloràticas na superficie inferior da folha, e a produç~o de 

esporos ao redor do vigêsimo quinto dia após a inoculaç~o. o 

periodo de incubaç~o e esporulaç~o do fungo foi observado 

ser dependente, alem das condiç~es ambientais, da idade da 

folha e do cultivar de cafeeiro. Este fato foi confirmado 

por outros pesquisadores como RAYNER (1961); ESKES (1983). 

SACCAS e CHARPENTIER (1971>, estudaram o 

desenvolvimento do fungo H.Yastatrix em discos de folhas de 

C.canephora cv. robusta (segundo os autores descrito apenas 

como e.robusta) atravês do exame, ao microscópio ótico de 
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campo claro, de cortes tangenciais e transversais. Os 

autores lograram determinar que: (1)- os urediniosporos n~o 

germinam sincrônicamente, sendo 

urediniosporos germinados varia de 

que a 

15-35% 

porcentagem 

em 3-4hs apõs 

de 

a 

inoculaçao atê 50-85% em 6-Bhs apôs a inocula;~o; (2)- a 

diferenciaç~o em apressaria inicia-se ao redor de 6-8hs apõs 

a inoculaçao, e segundo os autores, os tubos germinativos 

com apressOrio possuem tropismo positivo que os direciona 

para a abertura estomàtica; (3)- ao redor de 14hs da 

inoculaçao jà ocorre formaçao de vàrias hifas secundàrias 

incolores a partir da hifa primària, as quais preenchem a 

cavidade sub-estomàtica; (4)- cerca de um dia apõs a 

inoculaçao, o micêlio jà se encontra ocupando os espaços 

intercelulares do parênquima lacunoso contendo numerosos 

haustõrios dentro das cêlulas mesofilicas; (5)- o micêlio s0 

alcança o parênquima paliçàdico no terceiro dia apos a 

inoculaçao, quando as cêlulas subsidiàrias, as primeiras a 

serem invadidas por haustõrio, mostram ligeiras alteraç~es 

no citoplasma; (6)- ao redor de 6-8 dias após a inoculaç~o, 

as células subsidiàrias apresentam o nõcleo hipertrofiado, e 

o citoplasma com coloraç•o marrom condensado e com um grande 

vacõolo; (7)- ao redor do dêcimo dia após a inoculaç•o, o 

parênquima lacunoso jà completamente invadido pelo micélio 

do fungo mostra profundas alteraç~es. 
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RIJO e RODRIGUES (1978), examinando pedaços de 

folhas de C.arabica inoculadas com H.vastatrix, em 

microscõpio õtico de campo claro, apõs a descoloraç~o dos 

fragmentos das folhas e coloraç~o do fungo com azul de 

algod~o-lactofenol, observaram que, ao terceiro dia de 

infecç~o, a hifa de penetraç~o que atravessa o estiolo do 

estômato se bifurca na câmara sub-estomàtica tomando a forma 

de âncora. De cada uma das bifurcaç~oes se diferencia uma 

hifa que se dirige para uma das celulas subsidiàrias na qual 

hà formaç~o de um haustõrio. No quinto dia apõs 

o micelio intercelular atinge o tecido 

paliçàdico e no vigésimo dia, soros urediniospõricos afloram 

pelo estiolo do estômato. 

2.2- Resistência genética de cafeeiro ã ferrugem 

Desde o primeiro surto de ferrugem em cafezais na 

ilha de Ceil~o, em 1868, muitos foram os esforços para se 

descobrir fontes de resistência á H.vastatrix. Em 1870, na 

regi~o de Coorg, India, foi encontrado um cultivar de 

Aràbica sem sintomas de ferrugem, apesar de situado em um 

cafezal fortemente atacado pela ferrugem. Porem, apôs curto 

periodo de tempo, esse cultivar passou a ser afetado pelo 

fungo, o mesmo sucedendo com e cultivar Kent, encontrado em 

1911, pelo agricultor L.P.KENT, em um cafezal de 

Doddengooda, Mysore, India <BETTENCOURT, 1981). 
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As primeiras informaçêles sobre a hereditariedade 

da resistência de cafeeiros á ferrugem foram obtidas por 

MAYNE (1932} quando logrou determinar a existência de dois 

fatores que conferiam resistência a 3 raças fisiolOgicas do 

fLtngo. Mais 

BETTENCOURT e 

tarde NORONHA-WAGNER e 

NORONHA-WAGNER C 1971) , 

BETTENCOURT 

BETTENCOURT 

(1967), 

( 1984) 

concluiram que as combinaçêles de pelo menos 9 fatores de 

quais se aplica a teoria de 

gene a gene de FLOR C 1955), s•o responsàveis pela 

resistência á mais de 30 raças fisiolOgicas do fungo. 

NLtma cultura, o termo resistência na realidade 

descreve diferentes graus de suscetibilidade envolvendo 

diferentes graus de crescimento do fungo e distintas 

respostas do hospedeiro. Esses diferentes graus de 

resistência s•o normalmente reconhecidos por sintomas tais 

como tamanho das les~es e presença ou n•o de sinais de 

necrose (STAKMAN e HARRAR, 1957). 

Atravês da observaç~o dos sintomas externos, o 

Centro de Investigaçêles das Ferrugens do Cafeeiro (CIFC, 

Oeiras, Portugal) adota para a determinaç•o do grau de 

resistência,de cafeeiros á ferrugem, a escala de tipos de 

reaç~o descrita porOLIVEIRA 

escala consiste de 

<;> (pontuaç~es necrôticas>, 

( 1954, 1 955a, b, c, d, 

(imune), <fl> 

<T> (pequena 

1957). A 

( "f l ec k s 11 
) , 

tumef aç&<o) , 

<o> (clorose), <1> (raros urediniossoros), <2> ( 1 esêles 
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pequenas ou medias>, <3> (les~es mêdias ou grandes>, 

<4> (les~es grandes) e <x> (reaç~o heterogênea) (OLIVEIRA, 

1955c). ESKES (1983) propôs a adoç~o da escala internacional 

de MaCNEAL et alii (1971) que compreende tipos de reaçao de 

O a 9. Segundo BETTENCOURT (1981), s~o considerados 

resistentes os cultivares que apresentam tipos de reaç~o 

inferiores ao <2> adotando-se a escala OLIVEIRA (1955c). 

ESKES (1983) definiu como resistentes os cultivares que 

apresentem tipos de reaçao de <1> a <3> pela escala de 

MaCNEAL et alii (1971). 

2.3- Histologia e citologia da intera~~º planta-patõgeno 

Os diferentes tipos de reaç~o de resistência tem 

sido estudados do ponto de vista genético, bioquimico e 

histolôgico com o objetivo de se esclarecer os mecanismos 

pelos quais o hospedeiro e capaz de restringir ou retardar o 

desenvolvimento do patOgeno. Na literatura existe um grande 

volume de informaç~es sobre os aspectos morfolOgicos, 

fisiológicos e bioquimicos que acompanham a express~o de 

resistência do hospedeiro, mas a natureza desse mecanismo ê 

em geral desconhecida (HEATH, 1982b). 

Estudos histológicos têm em geral revelado que na 

maioria das interaçbes, a resistência de hospedeiros á 

ferrugens n~o se expressa antes da penetraç~o do fungo 

(SKIPP e SAMBORSKV, 1974; HEATH,1974; TANI et alii, 1976; 
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NIKS, 1982; MARTINS et alii, 1985a). A maioria das pesquisas 

demonstra que a inibiça~ do desenvolvimento de ferrugens em 

cultivares resistentes pode ocorrer durante o processo de 

penetraç~o (ALLEN, 1923; HEAGLE e MOORE, 1970; KOCHMAN e 

BROWN, 1975 ); durante o crescimento da hifa de infecç~o 

<RODRIGUES et alii, 1975; TANI et alii, 1975a) 

formaç~o dos primeiros haustõrios ( LITTLEFIELD e 

1969; HEATH, 1971 e 1972; LITTLEFIELD, 1973; 

RODRIGUES, 1978; PRUSKY et alii, 1980). 

ou apõs a 

ARONSON, 

RIJO e 

A resposta de resistência do hospedeiro, antes da 

formaç~o do primeiro haustõrio do fungo, tem poucos 

exemplos documentados. Pode ocorrer o colapso de células 

mesofilicas próximas á hifa de infecç~o, como em folhas de 

trigo <Triticum aestivum L.) infectada por Puccinia graminis 

(Pers.) f.sp. tritici Eriks. et E.Henn. <MARTIN et alii, 

1977); depósitos de material eletronicamente opaco ao longo 

da parede das células do mesõfilo adjacentes á hifa de 

infecç~o, como em folhas de aveia L.) 

infectadas por Puccinia coronata Cda. f.sp.avenae Fraser et 

Ledingham (ONOE et alii, 

hospedeiro que acompanham a 

1976). Algumas das respostas do 

inibiç~o do desenvolvimento do 

fungo nessa fase sâo respostas caracter!sticas ao ferimento, 

como: depósito de calose em c~lulas mesofilicas adjacentes á 

hifa de infecç~o como em folhas de feij~o caupi ((li gna 

sinensis <Torner) Savi.) infectadas por Uromyces phaseoli 
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(Pers.} vJint. var. vignae ( Barcl . ) Arth. (HEATH e HEATH, 

1971); células subsidiàrias necrosadas adjacentes á hifa de 

infecç~o, como em folhas de trigo infectadas por P.graminis 

f.sp. trit.ici (ALLEN, 1926), e, folhas de cafeeiro 

(C.arabica> 

1985a). 

infectadas por H.vastat.rix (MARTINS et alii, 

Após a formaç~o do primeiro haustório, a resposta 

mais comum de um hospedeiro incompativel ê o necrosamento da 

célula hospedeira invadida pelo haustôrio (LITTLEFIELD e 

ARONSON, 1969; HEATH, 1971; SKIPP e SAMBORSKY, 

MENDGEN, 1978; MARES, 1979; ROHRINGER et alii, 1979; 

1974; 

NIKS, 

1982; HEATH, 1982b). Essas cêlulas necrosadas do hospedeiro 

apresentam-se ao microscópio õtico com côr marrom e ao 

microscõpio de fluorescência com cor amarela fuorescente, e 

mostram um acómulo de substancias tipo ligninas (fenois) e 

de calose (B 1-3 glL1cana) (TIBURZY et alii, 1983; 

e HEATH, 1985; REISENER e TIBURZY, 1986). 

FERNANDEZ 

Apesar do necrosamento da célula invadida pelo 

primeiro haustôrio ser uma das respostas mais comuns de 

resistência, esse fato n~o ocorre em muitas das interaç~es 

extremamente incompativeis <OGLE e BROWN, 1971) . Foi 

demonstrado por HEATH (1971) que no cv. "Queen Anne" de 

feij~o caupi (U.sinensis) somente 50% dos sitias de infecç~o 

de U.phaseoli var. i.1 i9nae apresentam necrosamento das 

células hospedeiras invadidas pelo primeiro haustôrio; e que 
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a maioria dos primeiros haustOrios s•o encapsulados pelo 

plasmalema da célula hospedeira impregnado de substências 

de origem fosfolipidica, polissacaridica (calose), etc. 

Quanto ao aspecto histopatolOgico da resistência 

de cafeeiros á H.vastatrix muito poucos s•o os estudos 

realizados. Em 1972, RIJO observou, ao microscópio Otico de 

campo claro, cortes de folhas de C.arabica e C.canephora 

inoculadas com uma raça fisiológica de ferrugem que induz 

reaç•o de resistência tipo <T> (tumefaç•o>. Através da 

coloraç•o com hemato>: ili na ferrica e car-min aceti co 

verificou que, no sêtimo dia apôs a inoculaç•o,a tumefaç~o 

<<t>> se caracteriza por um aumento do volume das células do 

parênquima lacunoso ao redor do micélio do fungo o qual 

possue pOLlCOS haustOrios. Essas células tor-nam-se 

irregulares, comprimidas e n~o apresentam mais espaço 

celular entre elas. 

Segundo RIJO e RODRIGUES (1978), nas associaçôes 

incompativeis de H.vastatrix, car-acterizadas por expr-essôes 

fenotipicas do tipo "fleck" cloràtico <<fl>), o crescimento 

de êncora (vesicula do fungo pode cessar na fase 

sub-estom&\t i ca) ou apàs um desenvolvimento redGzido do 

micélio ,::1te a segunda ou ter-ceira camada do parênquima 

lacunoso, formando poucos haustàrios aos seis dias apàs a 

inoculaç2<0. 
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Quanto á reaç~o tipo imune (<i>> em folhas de 

C.arabica inoculadas com H.Yastatrix, RIJO et alii (1982) 

observaram que as cêlulas epidérmicas numa àrea de 100um ao 

redor do sitio de infecç~o apresentam o citoplasma granulado 

e a parede celular espessada. O fungo tem seu 

desenvolvimento inibido, as vêzes, apàs a formaç~o do 

apressôrio, outras vêzes, apôs a formaç~o da ancora. 

BENAC (1981) observou ao microscôpio ôtico e eletrônico as 

histolôgicas e citolOgicas que o 

desenvolvimento de H.vastatrix (raça II) provoca em folhas 

suscetíveis de C.arabica (grupo fisiolôgico E>. As anàlises 

foram feitas em lesaes de ferrugem após 1 mês da inoculaç~o 

do fungo nas folhas. O autor constatou que as alteraçbes 

histolôgicas s~o bastante sutis e se constituem apenas no 

afastamento das cêlulas do hospedeiro devido ao crescimento 

do micêlio, o, que muitas vêzes, resulta na deformaç~o das 

mesmas. No entanto, muitas s~o as modificaçbes que se 

manifestam ao nivel citolôgico tais como: (1)- diminuiç~o do 

nOmero e tamanho dos cloroplastos no parênquima lacunoso; 

(2}- diminuiç~o do tamanho 

granulaçbes de côr amarelo 

dos vacúolos , que apresentam 

vivo, (provavelmente compostos 

fenôlicos); (3)- a formaç~o de uma papila no interior da 

parede celular do hospedeiro na zona de penetraç~o do 

haustOrio, fato jà anteriormente constatado por outros 



autores como KITAJIMA (1972), SILVA e NOGUEIRA (1977>, 

e SARGENT (1974). 
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RIJO 

Estudos quantitativos da patogénese de 

H.vastatrix, raç:a I, em combinaç:ôes compativeis <C.arabica 

cv. "Mundo Novo" X raça I' e, C.arabica cv. 

IAC-1122 X raça I> e em interaç:~es incompativeis (C.arabica 

cv. "Dilla Alghe" X raç:a I, e, o hibrido "Hibrido de 

Timor" X raç:a I) revelaram que o genotipo dos cafeeiros nàlo 

afeta o desenvolvimento do fungo antes da penetraç:ào e que, 

no sexto dia após a inoculaç:~o, apenas 10-44% das colônias 

na combinaç:~o compativel têm sucesso na infecçà(o, 

apresentando mais de 5 cêlulas-m~e de haustório. Nesse 

periodo de tempo todas as colônias nos cLtl ti vares 

resistentes ("Dilla Alghe" e "Hibrido de Timor") jà se 

encontram necrosadas. Aos 15 dias após a inoculaç:àco, 

99 e 60% das colônias mortas nas combinaç:bes incompativeis, 

"Hibrido de Timor" e "Dilla Alghe" respectivamente, 

encontram-se associadas a células necrosadas na epiderme e 

no mesàfilo, apresentando auto-fluorescência amarela 

<MARTINS et alii, 1985a). 

2.4- Resistência induzida 

Resistência ou suscetibilidade nào s~o térmos 

absolutos, considerando-se que uma mesma planta pode se 

apresentar suscetivel ou resistente a um mesmo patOgeno, ou 
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a uma mesma raça dependendo do seu estàgio de crescimento, 

da qualidade ou intensidade de iluminaç~o a que està 

submetida, da temperatura, da umidade relativa do meio 

ambiente, ou do nivel de fertilizaç•o que recebe (KUC, 

1987). Segundo o mesmo autor, esse fato indica que todas as 

plantas, com raras exceç~es, devem possuir informaç~o(~es) 

genêtica(s) para resistência a todos os patOgenos, e, é da 

habilidade do patõgeno em induzir a express•o dessa(s) 

informaçaO(s) 

incompativel. 

geneti t:a ( s> que resulta na 

De acordo com muitos autores, microorganismos ou 

seus metabolitos e certos agentes fisicos estressantes s~o 

capazes de afetar o estado de resistência ou suscetibilidade 

das plantas sensibilizando-as OLl protegendo-as 

sistemicamente contra doeni;as caL1sadas por fungos 

facultativos ou biotrõf~cos, por bactérias e por virus. 

(YARWOOD, 1956; CHAMBERLAIN, 1972; STERMER e HAMMERSCHMIDT, 

1984; KUC, 1983 e 1987). 

Foi demonstrado que ê possivel induzir resistência 

a H.vastatrix por tratamento prévio a inoculaç~o do patógeno 

com filtrado de suspens~o aquosa de urediniosporos da 

ferrugem do café (MORAES et alii, 1976; BERETTA et alii, 

1977>, com fungos ou bactérias n~o patogênicas ao cafeeiro 

(MARTINS et alii, 1985b), com filtrado de fermento 

CSaccharomyces cerevisae Meyen (MARTINS et alii,1986) cu 
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com Bacillu.s thu.ringiensis Berliner (ROVERATTI et alii, 

1988) 

A resistência induzida de plantas As doenças 

envolve uma sensibilizaç•o da planta para que esta possa 

responder prontamente á infecç~o atraves de múltiplos 

mecanismos de defesa caracteristicos da interaçã(o. Foi 

determinado que em pepino (eu.cu.mi s 

resistência induzida, 95½ 

Colletotrichu.111 lagenaru.111 

dos si tios 

(Pass.) El l. 

sati vu.s L.) 

de i nfecçã(o 

et Halst. 

com 

de 

s~o 

abortados logo apõs a diferenciaç~o em apressõrio, enquanto 

que no cv. "Cal ypso" , com resistencia genetica, apenas 35½ 

dos sities s~o abortados nessa fase (RICHMOND et alii, 

1979). Entretanto, nas interaçbes de pepino e Cladosporiu.111 

cu.cu.merinu.111 Ell. et Arth., nem a germinaç~o e nem a 

penetraç•o do fungo s~o afetadas em cv. suscetivel imunizado 

sistemicamente ou em cv. geneticamente resistente 

<HAMMERSCHMIDT e KUC, 1982). 

Em cvs suscetiveis de trigo <T.aestivu.111 cv. 

"Caribo) e cevada (Hordeu.111 vu.lgare L. cv. "Aramir) com 

resistência induzida, atravês do tratamento previo com 

metabolitos de Bacillu.s su.btilis (Ehrenberg) Cohn, foi 

determinado que a inibiç~o do desenvolvimento de Erysiphe 

9ra111inis de Candolle f.sp. tritici Em. Marchai ocorre após a 

formaç~o do primeiro haustório. A induç~o de resistência n~o 

afetou nem a germinaç~o, nem a formaç~o de apressórios, 
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porém reduziu de 50% o nõmero de haustõrios primàrios. Nem a 

estrLltura, forma, tamanho, ou nõmero de apêndices dos 

primeiros haustõrios foram afetados pelo tratamento. Porém, 

no c:v. com resistência induzida, 41 a 60% dos primeiros 

haustõrio apresentaram a membrana extrahaustorial bastante 

espessada. Segundo os autores, esse espessamento da matriz 

ocasionaria um transporte deficiente de nutrientes da 

planta para o fungo, justificando a reduç~o do crescimento 

da colônia quando comparado ao controle 

1985) • 

(STENZEL et alii, 

A alteraç~o no estado de suscetibilidade da 

planta, além de constituir uma promissora perspectiva de 

contrôle alternativo de doenças, ê um artificio bastante 

tlt i 1 para os estudos dos eventos determinantes da 

incompatibilidade de uma interaç~o. TANI et alii (1975a e 

1975b) estLtdando as interai;:ê1es {:}.sativa cv. "Shokan 

I 11 X P.cor-onãta f.sp. avenae, raça 226 (avirulenta) e raça 

203 (virulenta>, determinaram que a raça avirulenta 

indLtz resistência no cv. "Shokan I" á raça virulenta 

(226) 

(raça 

203) 8 a 12 hs após a inoc:ulaç~o. Os eventos determinantes 

da incompatibilidade da interaç~o ocorrem nos espaços 

intercelulares antes da diferenc:iç~o do primeiro haustório, 

e s6 ent~o a planta se terna resistente á raça virulenta 

(raça 203). 
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3- MATERIAIS E METODOS 

3.1- Fonte de Material 

3.1.1- Planta 

Foram utilizadas nos e>:peri mentas plantas de: 

(1)C.arabica c:v. "Mundo Novo", LCMP 376-4, portadoras do 

gene de resistência SH5, pertencentes ao grupo fisiolôgico 

E, o qual ê suscetível á maioria das raças de ferrugem de 

café, incluindo as mais comuns, II e I 

BETTENCOURT, 1981); 

(CARVALHO, 1967 

(2) "Sarchimor" IAC-1669-31 (CIFC H-361 /4), hibrido 

segregante tetraploide do cruzamento de "Hibrido de Timor" 

(CIFC 832/2) e "Villa Sarchi" (CIFC 971/10), portadoras dos 

genes de resistência SH6 e SH?, e pertencentes ao grupo 

fisiolàgico A, o qual ê resistente á todas as raças de 

ferrugem do cafe <BETTENCOURT, 1984). -

(3)C.arabica cv. "Geisha" (CIFC 87/1), portadoras dos genes 

fisiolàgico e, 

fisiológicas de 

e pertencentes ao 

o qual ê suscetivel á todas as 

H.vastatrix portadoras dos genes 

grupo 

raças 

de 

virulência V1 e v~ (BETTENCOURT, 1981). 

(4)C.arabica cv. 11 D. ~~ent 11 1 / 6 (CIFC 32/1), portadoras dos 

genes de resistência SH2 e SH5 , pertencentes ao grupo 

fisiolàgico D, o qual ê suscetível ã todas as raças 
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fisiolôgicas d~? H.vastatrix portadoras dos genes de 

virulência Y2 e V5 (BETTENCOURT, 1981). 

(5)C.arabica cv. S.288-23 (CIFC 33/1), portadoras dos genes 

de resistência SH3 e SH5, pertencentes ao grupo fisiológico 

G, o qual é suscetivel á todas as raç:as fisiolõgic:as de 

H.vastatrix portadoras dos genes de virulência V3 e v 5 

(BETTENCOURT, 1981) 

(b)C.arabica c:v." S4 Agaro" (CIFC 110/5), portadoras dos 

pertencentes ao grupo 

fisiolõgic:o J, o qual é susceti vel á todas as raças 

fisiolôgicas de H.vastatrix portadoras dos genes de 

virulência V4 e Vs (BETTENCOURT, 1981). 

As sementes de C. a rabi ca c:v. "Mundo Novo" e do 

hibrido "Sarchimor" foram obtidas da Seç:àto de Genética do 

Instituto Agronômico de Campinas, SP, e, da Cooperativa dos 

Cafeicultores de Garç:a (GARCAFE>, SP. A semeadura foi feita 

em areia contida em· germinadores (110 X 80 X 60cm) com tampa 

de vidro, onde permaneceram á temperatura ambiente atê o 

aparecimento da folha primària (estàgio "orelha-de-onça"). 

As plêntulas foram entàto transplantadas para sacos plàsticos 

de 11cm de diêmetro por 20cm de altura contendo terra 

vegetal/ estéreo de galinha/ superfosfato simples/ calcàreo 

calcitico e cloreto de potàssio (250 1/ 2,5 1/ 1.250g/ 250g/ 

250g) (v/v/p/p/p}. As plantas foram mantidas em casa de 

vegetaç:~o, á temperatura ambiente, atê atingirem 8 pares de 
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folhas ( ~ 1 ano de idade>, recebendo aduba;~o mensal por 

irriga;~o com solui~º de sulfato de amônia/ superfosfato 

simples e cloreto de potàssio ( 250g/ 500g/ 100g em 100 l de 

àgua (p/p/p/v) para 3.000 mudas). 

As plantas dos clones diferencias: 11 Geisha 11
, 

"D.l<ent"l/6, 

propagaçãto 

11 s 4 Agaro" e 11 S.288-23 11
, obtidas por 

vegetativa de ramos ortotrõpicos, 

gentilmente cedidas pela Se~~o de Doenças de 

foram 

Plantas 

IndLtstr i ais do Instituto Biolbgico, Campinas, SP e pela 

Se~~o de Microbiologia Fitotêcnica do Instituto Agronômico 

de Campinas, SP, e, transplantadas nos terrenos da sede do 

Instituto BiolOgico em S~o Paulo. As plantas foram adubadas 

á cada 4 meses com sulfato de amónio/ superfosfato simples/ 

cloreto de potàssio e estéreo de galinha (20g/ 5g/ 20g/ 300g 

(p/p/p/p} por cova). 

Das plantas de cafe, foram utilizadas apenas as 

folhas do segundo par, considerando como primeiro par as 

folhas logo abaixo da gema apical. 

3.1.2- Patôgeno 

Urediniosporos de H.vastatrix foram coletados de 

folhas de plantas de C.arabica CV, "Mundo Novo" 

naturalmente infectadas, no c:afezal da Fazenda "Santa l:::liza" 

do Instituto Agronômic:o de Campinas. Para a c:oleta dos 

urediniosporos foram selecionadas as les~es sem sinais 



macroscópicos de necrose ou da presen~a do hiperparasita 

Uertic:illium hemileiae Bcuriquet ( ='h:,~.rt i e: i 11 i <.1.m 1 ecani i 

Zi mm.) 

Com au>i i 1 i o de um tubo de polietileno os 

urediniosporos foram cuidadosamente recolhidos das les~es, e 

peneirados em peneira Granutest com malhas de 0,149mm, para 

eliminar impurezas. Os urediniosporos foram acondicionados 

em criotubos ( 100mg/ tubo) e conservados em nitrogênio 

liquido (- 196°C). 

3.2-Preparo das folhas para indu~~o de resistência ou 

inoculaç~o do patOgeno. 

As folhas do segundo par, de plantas do cv. "Mundo 

Novo", do hibrido "Sarchimor" e dos clones diferenciais 

"Gei sha", "D. l<ent" 1 /6, S.288-23 e "S4 Agaro", foram 

destacadas, lavadas cuidadosamente em àgua corrente, àgua 

bidestilada e enxugadas com algod~o hidrófilo. A superfície 

inferior das folhas foi aspergida com àgua bidestilada com o 

auxilio de um aspersor de vidro utilizando-se nitrogénio 

como gàs propelente. As folhas foram, ent~o, acondicionadas 

em cêmaras õmidas constituidas de caixas plàsticas com tampa 

de vidro transparente (65 x 44 x 20cm). 

As câmaras foram preparadas desinfetando 

superficialmente as caixas plàsticas com etanol comercial e 

lavando-as com àgua corrente seguida de àgua bidestilada. O 
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fundo das caixas foi forrado com espuma plàstica de nylon de 

4cm de espessura revestida de papel xarope. Em cada caixa 

foram vertidos 2 1 de àgua bidestilada fervente e as caixas 

foram imediatamente tampadas com o vidro transparente. Apôs 

resfriamento das caixas, as folhas de cafeeiro foram 

dispostas sobre o papel xarope, com a superficie inferior 

voltada para cima. Em cada caixa foram colacadas até 30 

folhas. As caixas permaneceram durante 72hs, salvo exceç~o, 

+ á 24° C, umidade relativa superior a 95%, fotoperiodo de 

12hs e iluminação de ca de 1.200 lux. Após esse periodo de 

tempo as folhas foram enxugadas com algcd~o antes da 

inoculação com o patôgeno. 

3.3- Obten~~o da suspens~o de urediniosporos 

Os urediniosporos retirados do nitrogênio liquido 

foram submetidos a um choque térmico por 10min pela imers~o 

dos criotubos fechados contendo os urediniosporos em àgua 

aquecida á 40°C. Em seguida, os urediniosporos foram 

suspendidos em agar-àgua 0,1%, na concentra;ão de 4mg/ml. A 

suspens~o foi submetida á agitaç~o por 30min em placa 

agitadora magnética e á ultra-som, 

(Sonorex RK 103, Bandelin, W.Germany>. 

3.4- Inoculaç~o do patõgeno 

50 Hertz por 30seg 

A suspens~o de urediniosporos recém-preparada, 

como descrito no item 3.3, foi aspergida na superfície 
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inferior (abaxial) das folhas, apbs terem sido preparadas 

como descrito no item 3.2. Para distribuiç~o do inôculo foi 

utilizado um aspersor de vidro, e como agente propulsor o 

gàs nitrogênio (N2>, numa press~o de 0,25 bars. A suspens•o 

foi aspergida á 40cm de distência da folha por 4 seg em cada 

folha, na tentativa de se manter o mais homogénia possivel 

a quantidade e a dispers~o dos urediniosporos na superficie 

inferior da folha. 

Apôs inoculaç~o, as folhas foram dispostas 

novamente nas caixas de plàstico com a superflcie inferior 

voltada para cima. As caixas foram mantidas á em 

umidade relativa superior a 95% e no escuro. Apbs 48hs, as 

folhas foram viradas de forma que a superficie inferior que 

contêm os estômatos ficasse voltada para baixo em contacto 

com o papel umidecido, e permaneceram em fotoperiodo de 12hs 

com ilumina~•º de ca. de 1.200 lux, nas mesmas condiçaes de 

temperatura e umidade. 

3.5- Avaliaç~o da severidade de infecç~o 

A severidade de infec~~o foi avaliada através do 

nómero media de lesOes por 

sintomas. 

cm 2 

' logo apôs o aparecimento dos 

Foi considerada como les~o cada mancha clarõtica 

individualizada. Para auxiliar a visualizaç~o das lesbes, 
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cada folha analisada foi submersa em àgua, iluminada com luz 

incidente e observada com lente de aumento (ca. de 2X). 

A severidade de infecç~o 

através da fbrmula: 

(SI) foi calculada 

nº de les~es por folha 

SI= -------------------------

àrea foliar (cm 2 ) 

Para o càlculo da àrea foliar foram pesadas 

individualmente as figuras recortadas da xerocbpia de cada 

folha, cujo n~mero de les~es tinha sido préviamente 

avaliado. Do papel da xerocópia foram também recortados três 

quadrados de 3X3cm (9cm2 de àrea), pesados e determinada a 

média aritmética dos pêsos obtidos. A àrea de cada folha foi 

calculada através da seguinte fórmula: 

9cm2 X pêso (g) da xerocópia da folha 

àrea foliar= -------------------------------------------

(cm 2 ) mêdia dos pêsos (g) dos quadrados de 9cm 2 

3.6- Determinaç~o dos genes de virulência presentes no 

inàculo 

Para tal, 10 folhas do segundo par de cada um dos 

clones diferenciais "Gei sha 11
, "D. l<ent 11 1 / 6, S.288-23 e 

11 8 4 Agaro", 10 folhas do cv. "MLtndo Novo" e 10 folhas do 
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hibrido "Sarchimor", foram preparadas como descrito no item 

3.2, e inoculadas com suspens~o de urediniosporos de 

H.vastatrix como descrito nos itens 3.3 e 3.4. Apôs o 

aparecimento de les~es esporLtlantes no cv. "Mundo Novoll foi 

determinado o tipo de rea~~o de resistência segundo o 

sistema de OLIVEIRA < 1955c) e avaliada a severidade de 

infec~~o como descrito no item 3.5. 

3.7- Certifica;~o da resistência do hibrido "Sarchimor". 

Quando as plantas de cafeeiro atingiram o estàgio 

de 6 pares de folh.as, 300 plantas do hibrido "Sarchimor" e 5 

do cv. "MLtndo Novo 11 foram numeradas~ e, as folhas do segundo 

par foram destacadas e etiquetadas com o respectivo nõmero 

da planta. As folhas apõs terem sido preparadas como 

descrito no item 3.2, foram inoculadas com suspensào de 

urediniosporos de H.vastatrix como descrito nos itens 3.3 e 

3.4. Apõs o aparecimento de sintomas no cv. SLtsceti vel 

"Mundo Novo", todas as folhas, dos dois cultivares, foram 

observadas com uma lente de aumento (2X). Para auxiliar a 

observa~~º as folhas foram submersas em àgua e iluminadas 

com luz incidente. 

3.8- Obtenç~o do indutor de resistência 

Como indutor de resistência foi utilizado o 

filtrado de suspens2:to de células lia·filizadas de 

Saccharomyces cerevisae preparado segundo a técnica descrita 
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por Hahn et al. ( 1978) • Para tal, 25mg de c:éluli::iS 

liofilizadas de fermento (extrato de levedura da Difc:o 

foram dissolvidos em 125ml de Agua bidestilada e em seguida 

procedeu-se á precipita;~o dos polissacarideos com etanol 

80% (v/v). Apbs 4 dias em repouso na geladeira ( ~ 6°C) para 

decantaçMo, o sobrenadante foi descartado e o sedimento 

ressuspendido em 125ml de àgua bidestilada. Repeti 1.1-se a 

opera~ao de precipita;ao como acima descrito, e o sedimento 

novamente foi ressuspendido em 100ml de àgua bidestilada. A 

suspens~o foi, ent~o, dialisada pelo período de 7 dias, na 

geladeira, contra àgua bidestilada trocada diariamente. 

Foram utilizados como membrana de diàlise tubos de membrana 

Spectrapor (Spectrum Medical Industries, Inc. 60916 Terminal 

Annex, Los Angeles 90054> com vol/cm de 3,2ml, espessura da 

membrana seca de 0,0012mm, e com capacidade de exclus•o de 

molêculas de 6.000 a 8.000 daltons. A fraçao n•o dialisavel, 

retida no interior da membrana, foi submetida á filtra;~o em 

membrana Millipore 0,8mµ (Millipore Co USA), a fim de se 

remover qualquer precipitado formado. 

Apbs a filtraç~o foi determinado o equivalente de 

manose por ml de filtrado através do método de antrona 

segundo Dishe < 1982) • Assim, foi adicionado á 0,5ml de 

filtrado de fermento 1ml de antrona 2% em àcido sulfõrico 

concentrado. A mistura foi agitada vigorosamente e em 

seguida aquecida em banho de àgua fervente < 1 oo=c) por-
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16min. Apbs resfriamento, foi determinada a absorbancia no 

comprimento de onda de 625nm, em um espectrofotOmetro Pye 

Unicam SPB-400 UV/VIS. Atravês da curva padr~o construida a 

partir das absorbàncias obtidas para solucaes de manose 

comercial de concentra;bes variando entre 15 a 50ug/ml, foi 

determinado o equivalente de ug de manose por ml de 

filtrado. Em seguida o filtrado de fermento foi diluido com 

àgua bidestilada até a concentraç•o de 800 equivalentes de 

ug de manose por ml. 

3.9- Induç~o de resistência à H.vastatrix em cv. 

"Mundo Novo 11 

suscetivel 

Para cada uma das cinco repetiçbes foram 

utilizadas 75 plantas de cafeeiro c:v. 11 MLtndo Novo", das 

quais 65 foram usadas para observaç•o do desenvolvimento do 

fungo ao microscbpio e das respostas das células hospedeiras 

á colonizaç•o, e 10 utilizadas para a avaliaç•o da 

porcentagem de prote;~o induzida. 

Uma das folhas do segundo par foi destacada de 

cada planta, em seguida lavada, enxugada e aspergida, na 

superflcie inferior, com o indutor (filtrado de fermento na 

concentra;•o de 800 equivalentes de ug de manose por ml). O 

indutor foi aplicado com o auxilio de um aspersor de vidro 

utilizando-se o gàs nitrogénio como agente propulsor, numa 

pressàto de 0,25 bars, dL1rante 4seg em cada folha 
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(aproximadamente 0,5ml de filtrado de fermento por folha). 

Essas folhas, que receberam a denominaç~o de MN-R, foram 

dispostas em caixas de plàstico com a superficie inferior 

voltada para cima, e, permaneceram por 72hs á 24°C, Ltmi d ade 

relativa superior a 95%, fotoperiodo de 12hs e iluminaç~o de 

ca. de 1.200 lux. Apôs esse período de tempo, as folhas 

foram enxugadas com algodão antes da inoculação com o 

patôgeno. 

A outra folha do segundo par, que recebeu a 

denomina~áo de MN, foi 

descrito no item 3.2. 

também destacada e preparada como 

3.lú- Avaliaç::(c da porcentagem de proteç::(c induzida 

Para cada uma das cinco repeti;~es foram utilizadas 

10 folhas de MN e 10 folhas de MN-R (itens 3.2 e 3.9, 

respectivamente). Apôs 72hs da aplicaç~o da àgua bidestilada 

em MN e do indutor em MN-R, a superficie inferior das 

folhas foi enxugada com algod~o e em seguida aspergida com 

uma suspens~o de urediniosporos de H.vastatrix como descrito 

nos itens 3.3 e 3.4. Após o aparecimento dos sintomas no cv. 

suscetivel MN, foi determinada a severidade de infecç~o como 

descrito no item 3.5. A resistência induzida foi expressa 

como porcentagem de proteç~o 

seguinte fOrmula: 

(%P) calculada através da 
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(SI em MN - SI em MN-R> X 100 

(SI em MN) 

SI = severidade de infec;~o ( n~mero médio de lesbes por 

cm2 de folha). 

MN = folhas do cv. "Mundo Novo" aspergidas com àgua 

bidestilada 72hs antes da inocula~ao com o patôgeno. 

MN-R = folhas do cv. "Mundo Novo aspergidas com filtrado de 

fermento 72hs antes da inocula~~º com o patôgeno. 

3.11- Observa~~º ao microscõpio do desenvolvimento do fungo 

e resposta das celulas hospedeiras á colonizaç~o 

3.11.1- Preparo das folhas, 

inocula~âo do patõgeno 

induç~o de resistência e 

Para cada uma das três repetiçbes foram utilizadas 

75 plantas de 8 pares de folhas do cafeeiro cv. "Mundo Novo" 

e 75 do hibrido "Sarchimor". 

D.as plantas do cv. "Mundo Novo" foi retirada uma 

das folhas do segundo par, as quais foram tratadas com o 

indutor como descrito no item 3.9 (MN-R). A outra folha do 

segundo par, de cada uma das plantas, foi também destacada e 

preparada como descrito no item 3.2 (MN). 
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Das plantas do hibrido "Sarchimor" foi retirada 

uma das folhas do segundo par, de cada uma das plantas, as 

quais foram preparadas como descrito no item 3.2 (Sch). 

As folhas de MN, MN-R e Sch foram inoculadas com 

uma suspens~o de H.vastatrix como descrito nos itens 3.3 e 

3.4. 

3.11.2- Estãgios do fungo pre-penetraç~o 

3.11.2.1- Coleta das amostras de folhas 

De 5 folhas de MN, MN-R e Sch, 12hs apôs a 

inoculai~º com o fungo, foram retirados 20 discos de folhas 

de 0,5cm de diâmetro, sendo 2 de cada lado da nervura 

central, um na metade superior e o outro na metade inferior 

da folha. Os discos de folhas foram retirados com auxilio de 

Llm furador de papel. Cada lote de 20 discos 

correspondentes a cada um dos tratamentos, foi disposto em 

uma lâmina para 

inferior da folha 

microscopia mantendo-se a superfície 

a qual contem os urediniosporos, voltada 

para cima. Foi usado lactofenol como fixador e ao mesmo 

tempo como bloqueador do desenvolvimento do fungo. A soluç~o 

de 1 actofenol foi preparada com igu~is volumes de fenol, 

ãcido làctico e glicerina (v/v/v)). 
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3.11.2.2- Coloraç~o do iungo 

Os discos de folhas permaneceram em lactofenol por 

10min e ent~o a soluç~o foi 

papel de filtro. Em seguida, 

removida com o auxilio de um 

as amostras foram lavadas com 

soluç~o tampão TRIS/HCl 0,1MpH8,5. 

gotejada sobre os discos de folhas e igualmente removida com 

o auxilio de um papel de filtro. Os discos foram, ent~o, 

cobertos com gôtas do fluorocromo dietanol (sal sàdico de 

4, 4'- bis <2- dietanol - amino - 4 - (3 - sulfofenilamino-

S - tio- zinil ( 6} amino> - estilbeno - 2, 2" àcido 

dissulfônico; UVITEX, CIBA GEIGY AG, Basel, Suiça) 0.25% na 

mesma soluç•o tamp~o. Apôs 5seg na presença do fluorocromo a 

soluç~o foi removida com papel de filtro e as amostras foram 

lavadas com a soluç~o tamp~o; em segLti da foi gotejada 

glicerina 50% nos discos de folhas, e apàs 5min a soluç~o 

foi trocada por gli<::erina 100% para observai;:I:to ao 

microscàpio. 

3.11.2.3- Observaç~o ao microscõpio 

As amostras de folhas foram observadas em 

microscOpio modelo Orthoplan da Leitz (Wetzlar BDR) equipado 

com lêmpada de filamento de halogênio de 100W e 12W, filtro 

anticalorifico KG-1, filtro supressor de luz vermelha BG 38, 

filtro excitador de luz UV e violeta BP 355-425, espt?l ho 
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divisor de feixes cromàticos RKP 455 e filtro oclusor LP 

460. 

Sob aumento de 250X (objetiva 25X, ocular 10X) 

foram observados 100 urediniosporos, em cada 4 discos dos 20 

presentes por lâmina, e calculada a porcentagem de 

germinaç~o media das 5 replicas. 

Para o càlculo da porcentagem de diferenciaç~o em 

apressOrio foram observados 100 urediniosporos germinados, 

em cada 4 discos dos 20 presentes em uma lêmina, 

no total 5 replicas. 

perfazendo 

O càlculo da porcentagem de apressôrio sobre 

estômato foi estimada observando-se 100 apressôrios em cada 

4 discos dos 20 presentes em cada lêmina, portanto com cinco 

rêpl icas. 

A frequência da ocorrência de tentativas de 

penetraç~o do fungo foi 

estômatos ocupados por 

estimada pela porcentagem 

apressôrios. Para tal 
' 

de 

foi 

determinado inicialmente o número mêdio de estômatos por 

no cv. "Mundo Novo" e no hibrido "Sarchimor", 

contado-se os estômatos de uma àrea de 0,0415mm2 de folha, 

com auxilio de uma ocular micromêtrica com aumento de 400X 

(40 X 1 (l) • Em seguida foi calculado o número médio de 

apressOrios sobre estômatos por cm 2 , contando-se os 
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apressOrios sobre estômatos por uma àrea de 0,0199cm 2 de 

folha (discos de folha de 0,5cm de diêmetro). 

E atravês da formula abaixo, foi calculada a 

porcentagem de estômatos ocupados por apressOrios. 

nº de apressôrios sobre estômatos X 100 

~~ de E/A = ------------------------------------------
nº de estômatos 

E/A= Estômato ocupado por apressOrio 

3.11.3- Estàgios do fungo põs-penetraç~o 

3.11.3.1- Coleta de amostras 

As amostras de folhas de MN, MN-R e Sch foram 

coletadas 24, 36, 48, 96, 144, 192 e 288hs após a 

inoculaç~o do fungo. De cada 5 folhas de MN, MN-R e Sch 

foram retiradas amostras como descrito no item 3.11.2.1 

3.11.3.2- Clarificaç~o das amostras de folhas 

Cada lote de 20 discos de folhas, cor-respondente 

a cada um dos tratamentos, foi mergulhado em 10ml de 

lactofenol/ etar1ol fervente. (2/1, v/v) em \.\m tubo de ensaio 

fechado com tampa de r-osca. Os tubos de ensaio fechados 

foram deixados em banho de àgua fervente atê completa 

remoç~o da clor-ofila dos discos de folhas (5 a 10min). Com 

auxilio de uma pipeta Pasteur o lactofenol/etanol, contendo 
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clorofila, foi retirado, e substituido por outros 10ml de 

lactofenol/etanol na mesma relaç•o volumêtrica. 

3.11.3.3- Coloraç~o do fungo 

Cada lote de 20 discos de folhas clarificadas, foi 

transferido para uma placa de Petri de 3,5cm de diêmetro e 

submetido á coloraç•o com dietanol segundo mêtodo descrito 

por TIBURZY et alii. (1983). Assim, os discos de folhas 

foram primeiramente lavados com etanol 50%, em seguida 

permaneceram por 10min, duas vezes, em etanol 50% contendo 

àcido ascbrbico 0,2% para re-hidrataç•o gradativa da folha. 

Com a finalidade de auxiliar a ligaç•o das molêculas do 

fluorocromo ás de polissacarideo da parede celular do fungo, 

os discos de folhas permaneceram por 15min em soluç•o 0,5N 

de NaOH por duas vezes. Apbs três lavagens subsequentes com 

àgua bidestilada, os discos permaneceram por 30min em 

soluç•o tamp•o TRIS/HCl 0,1M pH 8,5 antes da coloraç•o com o 

fluorocromo dietanol 0,25% na mesma soluç•o tamp•o, por 

5min. As amostras de folhas foram ent•o lavadas com àgua 

bidestilada quatro vezes, permanecendo, cada vez, 15min em 

contacto com a àgua. Em seguida, os discos de folhas foram 

novamente desidratados permanecendo 30min em glicerina 50% e 

depois pelo menos 12hs em glicerina 100%. Os discos de 

folhas em cada uma das soluç~es permaneceram sob agitaç•o 

constante (150 rotaçôes por minuto) e sob vàcuo (64cm de Hgl 

para facilitar a penetraç•o destas no interior do tecido da 
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folha. A remoç~o de cada uma das soluçôes foi feita sempre 

com o auxilio de uma pipeta Pasteur ligada a vàcuo (38cm de 

Hg). 

Cada lote de 20 discos de folhas foi montado em 

glicerina 100% sobre uma lêmina para microscopia. Antes da 

colocaç~o da laminula, os discos de folhas foram 

posicionados de forma que a superficie inferior da folha 

ficasse voltada para cima. Para tal, os discos foram 

observados sob microscópio ótico de luz de transmiss~o, com 

aumento de 250X. A superficie inferior foi reconhecida pela 

presença dos estômatos. 

3.11.3.4- Observa;~o ao microscõpio 

As amostras de folhas foram observadas sob aumento 

de 252X (objetiva 40X, ocular 6,3X) em microscopia 

Orthoplan da Leitz equipado com sistema ótico de 

fluorescência descrito no item 3.11.2.3, utilizando lêmpada 

de merc&rio de alta press~o HBO 200W como fonte luminosa. A 

visualizaç~o de algumas estruturas do fungo e das células 

hospedeira foi, muitas vêzes, auxiliada por 1 LlZ branca 

transmitida (làmpada de filamento de halogênio, 110W 12V). 

De cada 20 discos de folhas, correspondentes a 

cada um dos tratamentos, em cada horàrio citado no item 

3.11.3.1, foram observados ca. de 200 sitias de infecç~o. 

Foi considerado como sitio de infecç~o o urediniosporo 
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germinado ,:1presentando apressõrio diferenciado sobre 

estômato. Os sities de infecç~o foram classificados segundo 

o estàgio de desenvolvimento do fungo. Foram consideradas 

côlonias abortadas os sities de infecç210 onde as estruturas 

do fungo apresentaram-se colapsadas, sem afinidade pelo 

fluorocromo e com auto-flurescéncia amarela. As células do 

hospedeiro no local do sitio de infecç2'{o foram consideradas 

necrosadas quando apresentaram-se com auto-fluorescência 

amarela na parede celular e no conteudo protoplasmàtico 

colapsado. A partir dessas observaç~es foram calculadas: 

(1)- a porcentagem de sities de infecç2(o 

apresentando: 

(a) hifa de penetraç~o <HP) 

(b) vesícula sub estomàtica (VSE) 

(e) 1 celula-m2<e de haustõrio ( 1 CMH) 

(d) 2 cel Ltl as-m21e de haustõrio (2 CMH) 

(e) 3 cêlulas-m21e de haustõri o (3 CMH) 

( f) 4 celulas-m21e de haustõrio (4 CMH) 

(g) 5 ou mais celL1las-m21e de haustõrio (5 CMH) 

(2)- a porcentagem de sities de infecç2{o 

apresentando as estruturas acima relacionadas, associados a 

células epidérmicas necrosadas 

(3)- porcentagem de sitias de infecç?::to 

apresentando as estruturas acima relacionadas e associados a 

c~lulas mesofilicas necrosadas 
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(4)- a porcentagem do aparecimento das diferentes 

formas de vesicula sub estomàtica 

(5)- porcentagem de colônias abortadas. 

O nõmero mêdio de sities de infecç~o por cm 2 foi 

calculado contando-se o nOmero de apressôrios sobre 

estômatos por disco de folhas de 0.5cm de diémetro (10 

discos para cada tratamento, nos diferentes horàrios citados 

no item 3.11.3.1) e utilizando-se a seguinte fórmula: 

nº de apressOrios por disco de folha 

nº de sítios de= 

infecç~o àrea do disco de folha C0,0199cm2 ) 

Foi determinado o tamanho mêdio dos sitias de 

infecçâo apenas nos horàrios de 36, 48, 72 e 96hs apôs a 

inoculaçâo do fungo, medindo-se a maior extensâo do 

desenvolvimento do micêlio com o auxilio de uma ocular 

micromêtrica no aumento de 250X (objetiva 25X, ocular lOX>. 

Para cada tratamento, 

sitias de infecçâo. 

a cada horàrio, foram medidos 30 



3.11.4- Primeiros haustõrios diferenciados nas celulas 

epidêrmicas do hospedeiro 

3.11.4.1- Coleta de amostras 

Foram coletadas amostras de folhas de MN, MN-R e 

Sch 36, 48, 72 e 96hs apôs a inoculaçào com o fungo. De cada 

5 folhas foram destacados 20 fragmentos de epiderme 

inferior, 2 de cada lado da nervura central, um na metade 

superior e um na metade inferior da folha. Para tal, a 

superfície das folhas foi 

temperatura ambiente e, 

enxugada sob corrente de ar á 

em seguida, as folhas foram 

submetidas á vàcuo (64cm de Hg) por 30min, para facilitar o 

despreendimento da epiderme. Os fragmentos de epiderme foram 

retirados com o auxilio de uma pinça e imediatamente 

submersos em soluçào fixadora (etanol/formoldeido/àcido 

acêtico; 6/3/1, v/v/v) onde permaneceram por 72hs. 

3.11.4.2- Evidencia~~º do fungo e colora~~º dos nãcleos 

Apôs remoçào da saluç~o fixadora por sucçào com 

auxilio de uma pipeta Pasteur conectada ao vàcuo (38cm de 

Hg>, os fragmentos da epiderme foram lavados duas vezes com 

soluçào tampào fosfato 0,lM pH 7,2 (PBS). A coloraçào do 

fungo e dos núcleos foi conseguida imergindo os fragmentas 

da epiderme em soluç~o 0,0lM de 4"6 diamidino-2 fenilindol 

(DAPI> em PBS e sulfato de berberina 0,25mM na mesma soluçào 

tampào ( 50: 1 , v/v). Apàs 7'.2hs, imediatamente antes da 
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observaç~o ao microsc6pio, a soluç~o corante foi removida 

por sucç~o com uma pipeta Pasteur e vàcuo brando, e as 

amostras foram lavadas com PBS. Após permanecerem 15min em 

glicerina 50% os fragmentos da epiderme foram montados em 

glicerina 100%. 

3.11.4.3- Observaç~o ao microscôpio 

Os fragmentos d~ epiderme foram observados em 

aumento de como descrito no item 3.11.2.4. De cada 20 

fragmentos, correspondentes a cada um dos tratamentos, em 

cada um dos horàrios citados no item 3.11.4.1. foram 

observados ca. de 100 sities de infecç~o. A partir dessas 

observaçoes foram calculadas: 

(1)- a porcentagem de sities de infecç~o com 1 

haustôrio 

(2)- a porcentagem de sities de infecç~o com 2 

haustôrios 

(3)- a porcentagem de haustórios encapsulados, 

isto ê, envoltos por preciptado do protoplasma do hospedeiro 

que se apresentava com auto-fluorescência amarela. 

Foi determinado o tamanho mêdio dos haustórios com 

auxilio de uma ocular micromêtrica, em aumento de 1.000X 

(objetiva 100X, ocular 10X). Foram observados 30 haustórios 

para cada um dos tratamentos em cada horàrio citado no item 

3.11.4.1 medindo-se a maior e a menor dimens~es, as quais 
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foram consideradas como comprimento <e) e 1 argura ( L) ' 

respectivamente. A àrea do haustOrio (AH> foi calculada pela 

formula: AH= ex L. 

3.1.5- Fotomicrografias 

As fotomicrografias foram obtidas com uma cêmara 

Leitz VARIO-ORTHOMAT de formato pequeno (24 x 36mm com fator 

0,32), ocular VARIO <5X a 12,5X) e fotômetro automàtico, 

acoplados ao microscàpio Orthoplan da Leitz. 

Os filmes utilizados foram: (1) Ektachrome EXF' 

400 ASAS, "daylight";e (2) Fuji chrome 400 ASAS, "dayl i ght 11
• 



45 

4- RESULTADOS 

4.1- Genes de resistência presentes no inõculo de 

H.vastatrix 

Pela reaç~o de suscetibilidade apresentada pelos 

cv. portadores de genes de resistência SH181-11 sH~sH~ s ~s ~ 
- -, H~ H4 

SH5SH5 e SH58H5 (Tabela 1>, pode-se inferir que no inoculo 

de urediniosporos de H.vas~atrix estava(m) presente(s) 

raça(s) fisiolõgica(s) com genes de virulência V5, v 2 e v 1 , 

segundo a lei da complementariedade de genes de resistência 

e de virulência. 

A severidade e frequência de infecç~o (Tabela 2) 

foi bem maior no cv. com gene de resistência SH5 do que nos 



Tabela 1- Reaç:~o de resistência dos clones 

aos urediniosporos de !:::!.- vastatri >: 

c:a·f ez al da Fazenda Santa Elisa, 

46 
difer-enc:iadores 

coletados no 

Campinas, de 

cafeeiro cv. "Mundo Novo, natL1ralmente infectado. 

========================================================·=-== 
Clones dife-

renci adores 

Grupo 

fisio-

làgico 

Genes Tipo de 

r-esis- r-eaç:à!o de 

tência resistência 
============================================-=-==~=---------

"Gei sha 11 CIFC 87/1 e SH1 SH5 3-4 (S) 

"D. l<ent 11 1/6 CIFC 32/1 D SH2 SH5 3-4 (8) 

11 S.288-23 11 CIFC 33/1 G SH3 SH5 i ( R) 

li s 4 Agar o" CIFC 110/5 J SH4 SH5 fl (R) 

"Mundo Novo" LCMP 376-2 E SH5 3-4 <S> 

"Sarc:himor" CIFC H-361/4 A SH6 i m> 

============================================================ 
i =imune, nenhum sintoma visivel a olho nL1; fl = "f 1 ec:k 11

, 

minúsculos pontos cloróticos visiveis somente com lente de 

aLtmento; S = r-eaç:à!o de suscetibilidade; R = de 

resi stênc:i a. 
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Tabela 2- Severidade e frequência de infecç~o de clones di-

ferenciadores inoculados com urediniosporos de 

ti • vastatrix coletados de plantas Ç.arabic:a c:v. 

"Mundo Novo 11 naturalmente i n·fectadas 

(Campinas,SF'). 

============================================-====--====--==-
Clones dife- nº de lesbes/ 'l. de folhas 

renciadores cm2 c:om leseies 
============================================~=====-~====-==-= 
"Geisha" CIFC 87/1 

"D.l<ent 11 1/6 CIFC 32/1 

"S.288-23 CIFC 33/1 

11 S 4 Agaro" CIFC 110/5 

"Mundo Novo 11 LCMP 376-2 

"Sarchimor" CIFC H-361/4 

O 9·+-0 6ª , - !I 

o,o 

o,o 

1.,.. -:r+,-. 8 b ._,, ._, _, .. ,' 9 -:r -:r•+- Ó 6ª ._,' ... , _ ' 
o,o o,o 

=================================================-=-===-----
Media de 5 repetiçbes com 10 réplicas cada (~ êrro padrão). 

Medias com mesma letra, em fileiras verticais, n~o diferem 

significativamente entre si a nivel de 5% (Teste-t). 
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4.2- Certific:ai;:~o da resistência do hibrido "Sarchimor" 

Pequenas les~es foram observadas nas folhas do cv. 

"Mundo Novo" e em 6 dos 300 pares de folhas do hibrido 

"Sarc:himor", aos 18 dias apôs a inoc:ulaç·.ft(o com o fLmgo. 

Ocorreu esporulaç:•o abundante, tanto nas les~es das folhas 

do cv. "Mundo Novo" como nas dos 6 pares de folhas do 

híbrido "Sarchimor", aos 23 dias da inoct.tlaç:•o. 

de 11 Sarc:himor 11 correspondentes aos pares de 

As plantas 

folhas com 

reaç~o de suscetibilidade foram descartadas. Os outros 293 

pares de folhas de 11 Sarchimor 11 nl:l'lo apresentaram nenhum 

sintoma visivel ao olho nu (tipo de reaç~o <i>, 

sistema de o~oliveira, 1954-1957). 

segundo 

4.3- Indui;:~o de protei;:~o em cafeeiros c:v. "Mundo Novo 11 

suscetivel ~ H.vastatrix, por filtrado de fermento 

Os dados da Tabela 3 demonstram que o cafeeiro cv. 

"MLtndo Novo" tratado previamente com filtrado de fermento, 

na concentraç:•o de 800 equivalentes de ug de manose por ml 1 

apresentou um aumento de resistência á H.vastatrix da ordem 

de 83% (Figura 1). 



Tabela 3- Indu~à(o de 

de c,afeeiro 
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proteç~o contra ti • vastatrix em folhas 

c:v. "Mundo Novo", por tratamento 

prévio com filtrado de fermento. 

===============================-===============~====--------
Tratamento 

Par·àmetro 

Contrôle Induzida 
====================================================~=-=-=-• 
% de folhas com les~es 

nº de lesões/ folha 

àrea foliar (cm 2 } 

nº de lesões/ cm 2 

% de prote~à<o 

=- _,. a .:s..:;,,..:-.:. 5,4 

296, 0:_39, 8 b 

11, O:_ 4, 1 b 

83,o:_ 6,3 

====================================:======================== 
Média de 5 repetiçôes com 10 replicas cada <:. êrro padrà<o). 

Medias com mesma letra, em fileiras horizontais, nà<o diferem 

significativamente entre si a nivel de 5% (Teste-t). 
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Figura 1: Lesbes clorôticas de H.vastatrix em folhas de 

cafeeiro cv. "Mundo Novo" com ou sem resistência 

induzida 

MN= folhas de cafeeiro cv. "Mundo Novo" aspergidas 
com àgua bidestilada 72hs antes da inocula~~º com 
o patogeno, MN-R= folhas de cafeeiro cv. "1'1undo 
Novr.:i" aspergi das com f i 1 trado de fermento 72hs 
antes da inocula;~o com o patOgeno. 





Figura 2: Estruturas de infeci~º de fi . ~.,as t a t .r i )-~-

denciadas com o fluorocromo dietanol 

a)- urediniosporo 
es.tôrnato (E> ; 
bl- Lu·-ediniosporG 
germinativo CTG) 

( u) 

(Se)!' sob1,...e a c:-d:JertLlra {:='stomat<:1. l (f~E~) ;i 

E\li -

e)- Hifa de p,:,metrac;:~o (HF') e •/esic u:l.::1 
sub-estomàtica CVSE) na cavidade sub-estcm~tica; 
d)·- sitio de 

. .. -
l ri-t 1~cc;,:~{O ccirn Ltma 

h,3.u.stàr-io (Cl"'·iH) ~ caracterizada pela 
septo ('3e) '.' ncJ à1::iice d!~ 

poro (P) que repres2n~a o diàmetrc do pescoço 



Figura 3 : Estruturas de infecç~o de H.vastatrix evi

denciadas com o fluorocromo dietanol 
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a)- sitio de infecç~o apresentando hifa de 
penetraç~o (HPl & 2 cêlulas-m~e de haustbrio (CMH) 
caracterizadas pelo espessamento no àpice (Es); 
b) ~ sitio de infecç~o apresentando 3 CMH 
caracterizadas pelo espessamento no àpice (Es) e 
pelo poro (P)~ que representa o diàmetro do 
pesco~o do haustOrio; 
c)- sitio de infecç~o apresentando 4 CMH (S e= 
septo); 
d)- si t io de infecç~o apresentando mais de 5 CMH. 
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Cerca de 65½ dos apressorios formaram-se sobre 

estômatos, e através do estiolo destes, desenvolveram a hifa 

de penetração indo atingir a câmara sub-estomàtica onde 

alargando-se, diferenciaram-se em vesicula sub-estomàtica. 

Foram observados pelo menos cinco diferentes formatos de 

vesícula sub-estomàtica: (1) esférico, (2) em forma de gancho 

(uniramificado), (3) em forma de ancora 

(4) tripartido (âncora com trés braços), e 

(êncora com quatro braços) (Figura 4). 

(bi-ramificado), 

(5) tetrapartido 

De cada braço da 

vesicula sub-estomàtica desenvolveu-se uma curta hifa de 

infecç•o e no seu àpice, voltado geralmente para a célula 

subsidiària,foi delimitada a cêlula-mae de haustôrio por um 

septo. A partir desta, invadindo a célula hospedeira, foi 

diferenciado o primeiro haustOrio, apôs o que outras hifas 

de infecçao s~o diferenciadas a partir da vesicula sub

estomàtica, geralmente, em direç~o ãs celulas mesofilicas. 

4.4.2- Colora~~º com DAPI/sulfato de berberina 

Todas as estruturas do fungo com conteudo cito

plasmàtico, excetuando-se os haustôrios, apresentaram-se com 

fluorescência amarela intensa caracteristico do sulfato de 

berberina que se liga a àcidos ribonucléicos.Os haustôrios e 

nôcleos das células hospedeiras fuoresceram em azul pàlido, 

cor caracteristica do 4'6 diamino-2-fenilindol <DAPI>, que 

se liga à àcidos desoxiribonuclêicos <Figura 5). 
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Figura 4: Formas de vesicula sub-estomàtica de H.vastatrix 

a)- esfêrica; 
b)- uni-ramificada; 
c)- forma de ancora com a hifa de penetraç~o <HP) entre os 
dois braiOS da vesicula; 
d)- tripartida; 
e)- tetrapartida. 
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Figura 5: Estruturas de infec~~o de H.vastatrix evi

denciadas com DAPI/sulfato de berberina 

a)- sitio de infecç~o apresentando 
CH)diferenciado na celula subsidiària 
da c~lula hospedeira, P= pescoço de 
CCMH)= c~lula-m~e de haustório); 
b)- sitie de infecç~e apresentando 
estomàtica tetrapartida. 

haustório 
(N= né'.lcleo 

haL1stor i o e 

vesi cul a-sL1b 
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4.5- Desenvolvimento do fungo 

4.5.1- Estàgios de prê-penetraç~o 

Nas três interaç~es de cafeeiro-ferrugem: MN 

(compativel), MN-R (com resistência i ndLtz ida) e Sch 

( i 11c:ompat i vel) a 

urediniosporos foi 

porcentagem de germinaçMo dos 

ao redor de 23-25%, a porcentagem de 

diferenc:iaç~o de tubos germinativos em apressôrios foi da 

ordem de 50-54% e a porcentagem de apressOrios diferenciados 

sobre estômatos ca. de 61-66%. Não houve tampouco, diferença 

significativa na porcentagem de estômatos ocupados por 

apressõrio <O, 29-0, 31 'Y.) nos três tipos de interaçbes 

estudadas. (Tabela 4) • 

4.5.2- EstAgios de pôs-penetraç~o 

4.5.2.1- Sitias de infecç~o apresentando hifa de penetraç~o 

<HP>. 

Como pode ser observado na Tabela 5 e Gráfico 1, a 

diferenciaç~o em HP n~o foi afetada pelo mecanismo de 

resistência do hibrido "Sarchimor" (Sch) ou, do cv. "Mundo 

Novo'' CMN-R> com proteç~o induzida através da aplicaçMo de 

filtrado de fermento. Pode-se observar também que a maioria 

dos apressOrios sobre estômatos se diferenciou em hifas de 

penetraç~o ás 24hs apôs a inocula~~º (67 a 73'½). As maiores 

porcentagens de sitias de infecç~o apresentando HP ocorreram 

apbs 36hs da inoculai~º (ca. de 90%). 
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Tabela 4- Influência do hospedeiro no desenvolvimento de 

estruturas primàrias de infecç~o de tl.vastatrix no 

estàgio de prê-penetra~~o. 

===================:=========================-=-=------=-----
Hospedeiro 

Evento 

MN MN-R Sch 
====================================================-====--= 
'1/. de germinaç~o 

% de tubos germinativos 

com apressorios 

% de apressõrio 

sobre estômato 

½. de estômatos 

com apressàrio 

,..,_ ..,.. .... sª ~..:;,, ...;, _(.J' 

c,4 1 .... ..,. ,.,a "\J , __ .,,,..:.. 

a o, 29:_o, 05 

,., ..,...,.. a .... 4, .,.;._1, 7 

a o, 30:_o, 03 

',C'. ,·i+ 1 9 8 
4-;_J' .._ - ' 

===================================================-======== 
MN= folhas do cv. 11 Mundo Novo 11 aspergi das com ãgua 

bidestilada antes da inoc:ulaçàc com o patógeno; MN-R= folhas 

do cv. "Mundo Novo" aspergidas c:om filtrado de fermento 72hs 

antes da inoculaç~o com o patógeno; Sch= folhas do hibrido 

'Sarchimor" aspergidas com àgua bidestilada 72hs antes da 

inoculaç~o com o patógeno. Media de 5 repetiç~es (+ erro 

padr~o). Medias com mesma letra, em fileiras horizontais, 

n~o diferem significativamente entre si a nivel de 5'1/. 

(Teste-t). 



Tabela 5- Porcentagem de sitias de infecç~o de 
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ti.vasta-

apresentando hifa de em 

cafeeiros com suscetibilidade genetica, 

resistência induzida ou resistência genética. 

============================================================ 
¾ de sities de infecç•o com HP em 

horas apos 

inoculai;:â'.o MN MN-R Sch =============================================-=========--=-= 
24 73,0:1,7ª 7-:- -:-+,-, 48 ...... , .._\_..:;., 67 6 ... ,., =ª !I _..:.., ~ 

36 94 6+1 6 8 

' - !I 
94. 1 .... 2 sª . - ' 93, e·.:1, 6ª 

48 9'"' 6 ..... 1 78 
-'.!' - , ...:, 91. 1 + 1 • 2ª 89.6 .... 1 9ª . - , 

72 90 4+,; 1ª "":t" ·+-'"".\ .... a 91,0:2,sª ' _ .... , 9-,, 1_..:., ~ 

96 90, 1:2, 1 ª 90, 3:1, 7ª 87 =+-:- ,.,a 'í:J_._,, 4 

144 96.4+1 6 8 
. - !I 93.4-<-2 5ª . - ' 86 4·+-'") ,.,a ' _k, ~ 

192 91 1· .... 1. 6 8 

' - . 87.7 .... 2 4 8 

. - ' 91.8 .... 1 8ª 
. - ' 

288 89.5+1 4 8 
. - !I 89, 3·:2, 2ª 89,0:1,sª 

====================================================~-=----= 
HP= hifa de penetraç•o; MN= folhas do cv. "MLmdo Novo" 

aspergidas com àgua bidestilada antes da inoculaç~o com o 

patogeno; MN-R= folhas do c:v. "MLtndo Novo" aspergi das com 

filtrado de fermento 72hs antes da inoculai;:ãto com o 

patogeno; Sch= folhas do hibrido 'Sarchimor" aspergidas com 

àgua bidestilada 72hs antes da inoculaç~o com o patàgeno. 

Media de 5 l'"epetiçê:les ( ·+- êrro padr~o). Medias com mesma 

1 etra, em fileiras h or i z on ta i s ~ não diferem 

significativamente entre si a nível de 5% (Teste-t) 
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Gràfico 1:Porcentagem de sities de infec;~o de H.vasta-

trix, apresentando hifa de em 

cafeeiros com SLtscetibi l idade genética, 

resistência induzida ou resistência genética. 

o 100 MN 
'º ___ :.:.~;-:-~------MN:-R o. 
o 

80 (1) .... 
e 
(1) 

a: 
60 

'O :r 

"' E o o 40 +- o ·-
"' 
(1) 20 'O 
o -o 

100 200 300 
, 

Horas apos inoculação 

HP= hifa de penetraç•c, MN= folhas de cafeeiro cv. 
"Mundo Novo" aspergidas com àgLta bidestilada 72hs 
antes da inoculaç~o com o patôgeno, MN-R= folhas 
de cafeeiro cv. "Mundo Novo" aspergidas com 
filtrado de fermento 72hs antes da inoculaç~o com 
o patàgeno, Sch= folhas do hibrido ''Sarchimor" 
aspergidas com àgua bidestilada 72hs antes da 
inoculaç~o com o patõgeno. 
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4.5.2.2- Sities de infec~~o apresentando vesícula 

sub-estomãtica <VSE}. 

Nas três interaç~es (MN, MN-R e Sch) o fungo 

desenvolveu-se igualmente atê a diferenciaç~o em VSE. Apenas 

28 a 37% dos apressõrios sobre estômato chegaram a 

diferenciar-se em VSE, 24hs apôs a inoculaç~o. Porém apôs 

36hs da inoculaç~o essa porcentagem atingiu o màximo de 86 a 

91% (Tabela 6 e Gràfico 2). 

Dos diferentes formatos apresentados pela VSE o 

mais comumuente encontrado foi o da áncora bi-ramificada 

(Tabelas 7 e 8 ). 
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Tabela 6- Porcentagem de sitias de i nf ecç 210 de !:i- vasta-

apresentando vesicula sub-estomàtica, em 

cafeeiros com SLtscetibi l idade genética, 

resistência induzida ou resistência genética. 

===========================================--=--------=-----
'l. de sities de infecç~o com VSE em 

horas apos 

inocula,=ãa MN MN-R Sch ===========================================-==-==--=-=--=---
24 '""8 . ..... 9 8 

..:. '(.) _1' 37,6:_3, 1ª ---..;:i..:.:., 1 :_2, 7 ab 

36 89, 3"'""1 9 8 90,4:_1,sª 86. 3-+- 1. 4 8 
. - ' . - . 

48 88 5"'""2 1ª ' - ' 88,4:_1,2ª BC'. .-, .... ,., .,.a 
~' ..:.._..:.;. !f ._'t. 

72 88 .,.. .... ,., 9ª , -~-", 91 e::, .... ,., oª , w_._, .. B9 8""'"' oª ' -··'"' 
96 86,0::3, 1ª ss,5:1,eª 8'.,,. ··i .... ,., 4 a ,..;l, \., _ . .::., 

144 91 "'!'+1 ..,..b , ........ _ , ...;, 89, 2::0, 9b g·1 0 .... ,., ,.,a 
.J. !I .. _k!f..:.. 

192 87.9 ..... 1 5 8 
. - , 79,6:_2,oª 86,7:1,4ª 

a ... -·+-- a 82.7-+·1 6 8 288 86,3:_1,4 su, . .::,_..::,, 4 . - , 
===========================================--=--------------
VSE= vesicLtla SLtb-estomãtica; MN= folhas do cv. "MLtndo Novo" 

aspergidas com àgua bidestilada antes da i nocLtl aç~o com o 

patõgeno; MN-R= folhas do cv. "Mundo Novo" aspergidas com 

filtrado de fermento 72hs antes da inocula,:~o com Q 

patbgeno; Sch= folhas do hibrido 'Sarchimor'' aspergidas com 

àgua bidestilada 72hs 

Media de 5 repeti~bes 

antes da inocula~~º com o patàgeno. 

padr~o). Médias com mesma 

letra, em fileiras har i z antai s, 1,ã(o diferem 

significativamente entre si a nivel de 5% (Teste-t) 
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Gràfic:o 2:Porcentagem de sities de infec;~o de H.vasta-

trix, apresentando vesic:ula sub-estomàtic:a, em 

cafeeiros com suscetibilidade genética, 

resistência induzida ou resistência genética. 

100 ,g 
(.). 

____ .... _,..,,,,_ M N 
·-·-·-·-·-·~~-~:::::-,...-:~,--=·:_:-·-· -·-· -·-·-·- .Sch 

() 80 li) .... MN-R e 
4J 

li) li) 60 ,:, > 
1/) 
o 
+-
1/) 

li) 

"O 
o -o 

E 
o 40 
u 

20 

100 200 300 

Horas após inoculação 

VSE= sesicula sub-estomàtica, MN= folhas de 
cafeeiro c:v. "Mundo Novo" aspergidas com à.gua 
bidestilada 72hs antes da inoculaç~o com o 
patogeno, MN-R= folhas de cafeeiro cv. "Mundo 
Nevo" aspergidas com filtrado de fermento 72hs 
antes da inoculaç~c com o patógeno, Sch= folhas do 
híbrido "Sarchimor" aspergi das com àgLta 
bidestilada 72hs antes da inoculai~º com o 
patàgeno. 



Tabela 7- Porcentagem dos diferentes 
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tipos de vesiculas 

sub-estomàticas de !::!.• vasta\;r i >: 24hs apôs a 

=================================================---=--------Formato 'l. de sitias de infecc;:~o com VSE em 

da VSE 

i nocLtl ac;:ito MN MN-R Sch ============:================================================ 
esf êri c:o ""6 ,., ... ,., i::-b ,..:l ' .. _.&::., -;_J 21.9+1 6ª . - ' '"'8 6 .... .,. ...,ab 

..:.. ' -·~,..:::. 
de gancho 29,4 ..... 2.6ª 22,7:.2~2ª "7 ,., .... .,. sª "'- ' .. _._..,, 
de ·âncora 26. 5· .... 1 6ª . ·- ~ 44.0+2.Bb -:i;7 5+,; 8b ._ ' _..:.., 
tripartido 7.8+1 9ª 

• ·- !' 7 7-+1 2ª 
' - !I 

6 o+,., 6 a 
!I -"'"' 

tetrapartido o o 
' 4. 6 ... ·2 oª . - ' 1. 5+ 1 1 ª . - ' 

============================================================ 
VSE= vesícula sub-estomática; MN= folhas do cv. "MLmdo Novo" 

aspergidas com àgua bidestilada antes da i nocLtl ac;:àl.o com o 

patõgeno; MN-R= folhas do cv. "MLmdo Novo" aspergidas c:om 
filtrado de fermento 72hs antes da inoc:ulac;:ão c:om o 

patogeno; Sch= folhas do híbrido 'Sarc:himor" aspergidas com 

antes da inoc:ulac;:~o com o patõgeno. 
àgua bidestilada 72hs 

Media de 5 repetic;:ões (+ érro padr~o). Médias com mesma 
letra, em fileiras horizontais, n~o diferem 

significativamente entre si a nivel de 5% (Teste-t). 



Tabela 8- Porcentagem dos diferentes tipos de 
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vesi c1.1l as 

SLtb-estomàti cas 

i nocLtl a~ãco. 

de ti• vastatri >t, 36hs após a 

====================================================-======= 
Formato 'l. de sitios de infeci;:~o com VSE em 

da VSE -----------·--------------------------
i nocLtl ai;:;j;{o MN MN-R Sch ==================================--======================== 
esféri.co 5, 1:0, Sb ,.., r;+o ,.,a 

k!I .t!.._ !I ~ i:::- 7-t- 1 ..,.b ~, - ,._1 

de gancho 4,3:2,7ª 7.2 ..... 1 6 8 
. - , 8,0+1 9 8 

' - , 
de âncora 63,2:4,0ª 77 4+'"" _b ' _..::l, .::.., 67.2 .... 1 oª . - , 
tripartido '">() , ....... ,.., a .,: .. - , o_.:..\' ,.;;. 1" i:::-+1 ..,.a ~,~_ ,._ .. 1..,. i:::'-1-0 7 8 

• ..:,, ~- !f 

tetraparti do 6. s ..... 1 sª . - ' 5 ?+o ,.,a 
!I -- '.4. 5 5+1 4 8 

' - ' 
=============================mQJ==========================--

VSE= vesicLtla s1.1b-estomàtic:a; MN= folhas do cv. 11 M1.1ndo Novo 11 

aspergidas c:om àgua bidestilada antes da inocLtlai;:~o com o 

patõgeno; MN-R= folhas do cv. 11 M1.1ndo Novo" aspergi das com 

filtrado de fermento 72hs antes da inocula~ãto c:om Q 

patOgeno; Sch= folhas do híbrido "Sarc:himor'' aspergidas com 

àgua bidestilada 72hs 

Media de 5 repetii;:~es 

antes da inoculai;:âo com o 

(·+- êrro padràto). Medias 

1 etra, em fileiras horizontais, 

patôgeno. 

com mesma 

diferem 

significativamente entre si a nivel de 5% (Teste-t). 
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4.5.2.3- Sities de infec;~o apresentando 1 cêlula-m~e de 

haustõrio (1 CMH>. 

Os primeiros sities de infecç~o apresentando 1 CMH 

foram observados 36hs apôs a inoculaçâo nas três combinaçbes 

estudadas. As maiores porcentagens de sitias de infecç•o 

contendo 1 CMH ocorreram apôs 72hs da inoculaç•o. Na 

combinaçà(o imcompativel (Sch), 48hs após a inoculaç~o, a 

reduçao de sitias de infecçà(o nesse estàgio foi da ordem de 

44,4% em relaçao ao cv. MN, e 20%, 72hs após a inoculaç~o. 

Na combinaçà!o MN-R X H. ~,astat.rix, a porcentagem de si tios de 

infecçà(o com 1 CMH foi semelhante á apresentada em MN, atê 

144hs apôs a inoculaç~o,com uma reduçà(o significativa após 

esse horàrio (Tabela 9 e Gràfico 3). 

4.5.2.4- Sities de infec;~o apresentando 2 cêlulas-m~e de 

haustõrio (2 CMH}. 

Nas três combina;~es, o aparecimento de sitias de 

infecçã(o com 2 CMH ocorreu, simultaneamente, 36hs após a 

inoculaçà(o, atingindo os valores mais elevados após 72hs da 

inoculaçã(o. No híbrido Sch, o nõmero de sitias de infecçâo 

que chegaram a atingir o estàgio de 2 CMH foi da ordem de 

50% menor do que em MN. Esse bloqueio no desenvolvimento do 

fungo ocorreu 48hs apôs a inocula~~o. No cv. MN-R, o nómerc 

de sities de infec;~o apresentando 2 CMH foi 

inferior ao de MN. (Tabela 10 e Gràfico 4). 

ligeiramente 
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Tabela 9- Porcentagem de sitias de infecç:àco de ti- vasta-

tri>:, apresentando 1 cel Ltl a-màce de haustõrio em 

cafeeiros com suscetibilidade genetica, 

resistência induzida ou resistência genêtica. 

==============================================-~-=--=-=====-= 

horas apos 

i nocL1l a~àco 

'l. de sities de infecçà(o com 1 CMH em 

MN MN-R Sch ============================================================ 
24 o,o o,o o,o 

36 9,0:1,6 7 ..., .. ,..1 ...,a 7.6+-1,2ª ' .... _ ' .. . - . 

48 61 • 0--·3, 7 8 5":! 5·+-2 9 8 ..,....,.. 9 ... 0 4b . - . ._,, - !' 
·-'·-', - !I 

72 77 8 ... 2 oª ' - ' 7i: '?+,.., 6 8 
~!'.a:.._..:;., 63,6:o,7b 

96 77.1 .... 2 7 8 

. - ' 79,6+0 9ª 
• - !I 66, 4:3, 1b 

144 85 4 .... ...., ,,a !' _ .. , ..... 
79 ..,...,....,.. .,..a 

!li_ .. _....:,, ...... 61,3:1,7b 

192 79.1+1 4 8 
• - !' 

67 ........ 1 ... b '..::,_ '.,:.-. 6"" 1 .... ..., 8b ._' -"'--' 
288 78.2+1 4 8 

. - !I 
47.4 .... 2 Oc 

. - ' 61, 9:2, Ob 

============================================================ 
CMH== c:êl ul a-mà(e de haustõri o; MN= fel has do cv. "Mundo Novo 11 

aspergidas com àgua bidestilada antes da inoculaçàco com o 

patàgeno; MN-R= folhas do cv. "Mundo Novo" aspergi das com 

filtrado de fermento 72hs antes da inoculai;:ãto com Q 

patogeno; Sch= folhas do hibrido 'Sarchimor" aspergidas com 

àgua bidestilada 72hs antes da inoculaç~o com o patàgeno. 

Medi a de 5 repetii;:êles (+ êrro padrà<o). Médias com mesma 

letra, em fileiras horizontais, nàco 

significativamente entre si a nível de 5% (Teste-t) 



68 

Gràfico 3:Parcentagem de sities de infec~~o de H.vasta-

trix, apresentando 1 celula-mae de haustOrio, em 

cafeeiros com suscetibilidade genética, 

resistência induzida ou resistência genética. 
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(.) 
4) 80 .... , , 
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,, --·-·-

4) ~ ,' ,.-·-
"O u 60 / l 
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E : i 
40 1 I '. +- o '! ,_ 

() 
,, 

"' ,, 
MN-R 

,. 
Q) ,! 

20 " "O ' o -o 

100 200 300 

Horas após inoculação 

MN= folhas de cafeeiro cv. "ML1ndo Novo" aspergidas 
com àgua bidestilada 72hs antes da inoculaç~o com 
o patàgeno, MN-R= folhas de cafeeiro cv. "Mundo 
Novo" aspergidas com filtrado de fermento 72hs 
antes da inocula~~º com o patOgeno, Sch= folhas do 
hibrido "Sarchimor" aspergi das com água 
bidestilada 72hs antes da inocula~~º com o 
patõgeno. 
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Tabela 10- Porcentagem de sities de infecç~o de ti.vasta-

tri>:, apresentando 2 cêlulas-m•e de haustOrio em 

cafeeiros com SLtscet i b i 1 idade genetica, 

resistência induzida ou resistência genética. 

===========================================-----------·------

horas apos 

i nocLtl a~àeo 

% de sítios de infecç~o com 2 CMH em 

MN MN-R Sch =======================================-===---=-------------
24 o,o o,o o,o 

36 o,6_:o,4ª a 
O 9+0 4 3 o, 5_:o, 4 ' - , 

48 ,.,7 4 ....... 9 ª .a;;. , _..::,, ".?e::'. e·+-.,.. ... a .... .:i, _..;:., . .;:. 10 e .... o 6b 
!' - ' 

72 4c:- 9........ 7ª ~, _.:...,, 41 7+,., ,.,a ' _"-, ~ '"'9 1+--, 7b 4,' _k, 
96 68 5+-o 6 ª ' - ' 56.7..,.2 6b . - , "''() 6-t•o 8 e .._, .. !' - !f 

144 76. 4-+·1 7 ª 
. - " 67,7::3,3b "'5 6 .... 1 ..,e 

L !l - !f..:.. 

192 74 ,., .... ,., :iª , 4_.:., l 57,4_:3,2b 3a.o .... o.7c 
288 75, 1 .... o 7 ª - ' 44,4::0,4b ~e ,., .... 1 4c • .:., !' "1--_ ' 

============================================================ 
CMH= cêlLtla-màte de haustôrio; MN= folhas do cv. "Mundo Novo" 

aspergidas com àgua bidestilada antes da inoculaçàto com o 

patogeno; MN-R= folhas do cv. "Mundo Novo" aspergidas com 

filtrado de fermento 72hs antes da inocula~à!o com o 

patogeno; Sch= folhas do híbrido 'Sarchimor" aspergidas com 

àgua bidestilada 72hs antes da inoculaç~o com o patõgeno. 

Media de 5 r-epetiçbes (+ êrro padrà!o). Medias com mesma 

1 etra~ em nãto difer-em 

significativamente entre si a nível de 5% (Teste-t). 
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Gràfico 4:Porcentagem de sities de infec;~o de H.vasta

trix, apresentando 2 c~lulas-m~e de haustOrio, em 

cafeeiros com suscetibilidade genética, 

resistência induzida ou resistência genética. 
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.+- E 40 o 
f/) ü 
Q) 

"O 20 
o -o 

100 200 300 

Horas após inoculação 

MN= folhas de cafeeiro cv. "MLtndo Novo" aspergidas 
com àgua bidestilada 72hs antes da inoculaç~o com 
o patàgeno, MN-R= folhas de cafeeiro cv. "Mundo 
Novo" aspergidas com filtrado de fermento 72hs 
antes da inoculaç~o com o patógeno, Sch= folhas do 
híbrido "Sarchi mor 11 aspergi das com àgL1a 
bidestilada 72hs antes da inocula~~º com o 
patogeno. 
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4.5.2.5- Sities de infec;~o apresentando 3 celulas-m~e de 

haustõrio (3 CMH}. 

Os primeiros sities de infecç~o apresentando 3 CMH 

foram observados 48hs apOs a inoculaç~o, sendo que somente 

apõs 192hs as porcentagens de colônias nesse estágio 

atingiram valôres màximos nas três combinaçbes estudadas. No 

hibrido Sch, a porcentagem de sities de infecç~o nesse 

estàgio foi 70-80% menor do que no cv. suscetivel <MN>, 

enquanto que no cv com resistência induzida 

apenas ao redor de 30% menor do que em MN. 

Gràfico 5) 

<MN-R), foi 

(Tabela 11 e 

4.5.2.6 - Sities de infecç~o apresentando 4 celulas-m~e de 

haustõrio (4 CMH>. 

Os primeiros sities de infecçio apresentando 4 CMH 

foram observados 72-96hs apôs a inoculaç~o e as maiores 

porcentagens de colônias nesse estàgio ocorreram apõs 192hs 

da inocula~~º nas três combinaçbes. A porcentagem de sities 

de infec~~o com 4 CMH foi cerca de 85-95% menor no híbrido 

Sch do que no cv. MN, e, no cv. com resistência induzida 

(MN-R) foi 35-45% menor do que em MN. <Tabela 12 e Gràfico 

6) • 
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Tabela 11- Porcentagem de sities de infecçãto de ti-vasta-

tri>:, apresentando 3 cêlulas-mãte de haustôrio em 

cafeeiros c:om SLtsceti bili dade genética, 

resistência induzida ou resistência genética. 

=============================:==========~==================== 

hor.as apôs 

inoculaç:ã{o 

% de sities de infec:ç~o com 3 CMH em 

MN MN-R Sch =================:==============================-=-==-==--=-= 
24 o,o o,o o,o 
36 o,o o,o o,o 
48 o ....... -ª ,..:.'l_o,..::, O 4 .... 0 ,.,a 

!I - '~ 
o,o 

72 6, 0:2, oª 8 5+c::- 7 8 ' _i,.J, 1 6+0 .,,.b !I - :is_, 

96 29.a .... 1 oª 
. - ' 17 :-=t:..,..O ... b ' -- , / 

5.1 ..... 0 4c 
. - ' 

144 --:r 6 (')-+·r;I 7 8 ·-· ' .. _..:.., 35, 7::2, () e:- 1 • -o c:-b ;:;:i, - ,...s 
192 67, 6:2, 6

8 
44, 6:2, Ob 22,1+0 8c . - ' 

288 66 1+0 9 8 , - ' 4--:r 5+--, 4b ._,, _ ... ' "'C - '"C 4c ,.;. >, ..:.,::_J, 

===========================================--------=--=-----
CMH= célLtla-màte de haL1stório; MN= folhas do c:v. "Mundo Novo" 

aspergidas com àgua bidestilada antes da i noc:Ltl açãto com o 

patôgeno; MN-R= folhas do cv. 11 ML1ndo Novo" aspergi das c:om 

filtrado de fermento 72hs antes da inoculaç:~o com o 

patôgeno; Sch= folhas do hibrido 'Sarchimor" aspergidas com 

àgua bidestilada 72hs antes da inoc:ulaç~o com o 

Média de 5 r-epetições (+ érro padrãto). Médias 

1 etra, em fileiras hor-izontais, 

patógeno. 

com mesma 

diferem 

significativamente entre si a nivel de 5% (Teste-t). 
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Gràfico 5:Porcentagem de sities de infec;•o de H.vasta

trix, apresentando 3 celulas-m~e de haustOrio, em 

cafeeiros com SLlSCet i b i 1 idade genética, 

resistência induzida ou resistência genética. 
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MN= folhas de cafeeiro cv. "Mundo Novo" aspergidas 
com àgua bidestilada 72hs antes da inoc:ula~•o c:om 
o pa.tOgeno, MN-R= folhas de cafeeiro cv. "MLindo 
Novo" aspergidas com filtrado de fermento 72hs 
antes da inoculai~º com o patógeno, Sch= folhas do 
hibrido "Sarchimor" aspergi das com àgua 
bidestilada 72hs antes da inoculaç~o com o 
pa:togeno. 
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Tabela 12- Porcentagem de sities de infec~à(o de ~.vasta-

tri>:, apresentando 4 cêlulas-mà(e de haustõrio em 

cafeeiros c:om SLtsceti bili dade 

resistência induzida ou resistência genêtic:a. 

============================================================ 
% de sities de infecç~o com 4 CMH em 

hor ,:\S apos 

inocula~ãto MN MN-R Sch ===========================================--====-=----------
24 o,o o,o (l' (l 

36 o o 
' o,o o,o 

48 o,o o,o (1' (l 

72 0.7 ..... 0 4 8 

. - ' o (l 
' 0,2 .... 0 2ª - ' 

96 8 8-<-(l 3ª ' - ' 1 • 6+-0 7b 
. - ' 1. O+o 5b 

. - ' 
144 16 4-.... -, sª ' _< .. ,' 15,2::0,1 

a 
0,7::0,5b 

a 
7 6 9·+- ..,.b 9,4::o,5c 192 58,4:,o,3 ...:, ' _1'...:, 

a ~,., 6 .... 1 ..,b 7 9+ 1 .,..e 288 59,9:_2,1 ._, ... , - '"""' !fi -- !f ~I 

===========================================-======--=--==--=-
CMH== cêlL1la-màfe de haL1stõrio; MN= folhas do cv. "Mundo Novo" 

aspergidas com àgua bidestilada antes da inoculaç~o c:om o 

patõgeno; MN-R= folhas do cv. 11 Mundo Novo" aspergidas com 

filtrado de fermento 72hs antes da inocula~à(o com o 

patõgeno; Sch= folhas do híbrido "Sarc:himor'' aspergidas com 

àgua bidestilada 72hs antes da inocula;~o com o patõgeno. 

Media de 5 !'""epeti<;:êles (+· érro padr&to). Medias com mesma 

letra, em fileiras horizontais, n~o diferem 

significativamente entre si a nivel de 5% (Teste-t) 
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Gràfico 6:Porc:entagem de sítios de infec:ç~o de H.vasta

trix, apresentando 4 c:êlulas-m~e de haustõrio, em 

cafeeiros com suscetibilidade genetica, 

resistência induzida ou resistência genética. 
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Horas após inoc·ulação 

MN= folhas de cafeeiro cv. "MLtndo Novo" aspergidas 
com àgua bidestilada 72hs antes da inoc:ulaç~o com 
o patogeno, MN-R= folhas de cafeeiro cv. "MLlndo 
Novo" aspergidas com filtrado de fermento 72hs 
antes da inoc:ulaç~o com o patOgeno, Sch= folhas do 
hibrido "Sarchimor" aspergi das com água 
bidestilada 72hs antes da inocula~~º com o 
patogeno. 
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4.5.2.7- Sities de infec~~o apresentando 5 celulas-m~e de 

haustõrio (5 CMH). 

Somente ao redor de 96-144hs apôs a inoculaç~o, 

foram observados os primeiros sities de infecç~o com 5 CMH 
no cv. sLtscet i vel MN (ú, 3'1/.). Nas três combinaçoes, as 
maiores porcentagens de colônias nesse estàgio ocorreram 

apôs 192hs da inoculaç~o, porém em Sch foi 91-93% menor que 

do em MN e no cv. com resistência induzida 30-45% menor do 

que em MN. (Tabela 13 e Gràfico 7). 

4.5.2.8- Porcentagem de colônias abortadas 

Foi observado que, 288hs (12 dias) apôs a 

inocula~a~, 100% das colônias foram abortadas no hibrido 

Sch, 67,2% no cv com resistência induzida MN-R e 41,6% no 

cv. suscetivel MN. Como pode ser observado na Tabela 14 e 

Gràfico 8, cerca de 6% das colônias foram abortadas logo 

apos a diferenciaç~o em apressõrio de forma semelhante nas 

três combinaçoes. Assim, igualmente 

cerca de 5-8% foram abortadas no 

em MN, MN-R 

estàgio de 

e Sch, 

hifa de 

penetra~~º (HP>. Na interaç~o incompativel, a maioria das 

colônias foram abortadas logo apôs a diferenciaç~o em 

vesicula sub-estomàtica (VSE) ou apôs a formaç~o da primeira 

c~lula-m~e de haustôric ( 1 

resistência induzida <MN-R>, 

CMH), enquanto que na cv com 

a maioria das colônias foram 

abortadas após a formaç~o da segunda cêlula-m~e de haustôrio 
(2 CMH), o que tambem foi verdade para o cv. "MLlndo Novo". 
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Tabela 13- Porcentagem de sities de infecç~o de t!,.vasta-

tri>:, apresentando 5 cêlulas-mà!e de haustório em 

cafeeiros com suscetibilidade genética, 

resistência induzida ou resistência genética. 

===========================================-====-===-=---=·-= 

horas após 

inoculai;:ãco 

1/. de sitias de infecçàto com 5 CMH em 

MN MN-R Sch ======================================-====--=-=------------
24 o,o o,o o,o 
36 o,o o,o o,o 
48 o,o o,o o,o 
72 o,o o,o ú,O 

96 o,3:o,3 o,o o,o 
144 4,8 ..... ú 6 3 

. - ' 2,9+0 3b 
. - ' O Oc 

' 
192 54 .., .... 1 ,.,a , .... _ '..:.. ..,.8 ,.,..,...,. 6b 

._1 !' .. _ . ..;. !t 4,6:0,2c 

288 59, 3:_2 !I 1 
a 

'6 4 ..... ,., 9b 
-1 fl -"'°' _,, 6+o C'. e ..:.'l, - '~ 

======1=====================================================-
CMH= célLtla-màte de haustõrio; MN= folhas do cv. "Mundo Novo" 

aspergidas com àgua bidestilada antes da inoculaçàto c:om o 

patogeno; MN-R= folhas do cv. "Mundo Novo" aspergidas com 

filtrado de fermento 72hs antes da inocula1;à!o c:om o 

patogeno; Sch= folhas do hibrido 'Sarchimor" aspergidas com 

àgua bidestilada 72hs antes da inoculaç~o com o 

Media de 5 repetiçc':les ( ..... êrro padr- àto) • Mêdi as 

1 etra, em fileiras h or- i z on t ai s , n2to 

patógeno. 

c:om mesma 

diferem 

significativamente entre si a nivel de 51/. (Teste-t). 
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Gràfico ?:Porcentagem de sitias de infecç~o de H.vasta

trix, apresentando 5 celulas-m~e de haustôrio, em 

cafeeiro com suscetibilidade genética, 

resistência induzida ou resistência genética. 
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Horas após inoculação 

MN= folhas de cafeeiro cv. "MLlndo Novo" aspergidas 
com àgua bidestilada 72hs antes da inoculaç~o com 
o patogeno, MN-R= folhas de cafeeiro cv. "Mundo Novo" aspergidas com filtrado de fermento 72hs 
antes da inoculaç~o com o patOgeno, Sch= folhas do hibrido "Sarchimor" aspergi das com água 
bidestilada 72hs antes da inocula~~º com o 
patôgeno. 
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Tabela 14 - Porcentagem de colônias de ti• vastatri >: abor-

tadas 288hs apôs a inoc:ulaç~o em c:afeeiros com 

SLtsc:et i b i 1 idade genetica, resistência induzida 

ou resistência genética. 

============================================================ 
Estàgio de 
desenvolvimento 
da colônia MN 

% de colônias abortadas em 

MN-R Sch 
============================================================ 
Ap 5,4:1,6ª 5, 9::,2, 7 8 5 7+1 2 8 

, - !I 

e- .,. ... o eª 7,5::,2,3
8 a HP ;:.:s,._\_ !I 7,6:2,5 

VSE 9 9+.-, 'b 11,4 ..... 2 6b ,.,,; .,...... a , -~, o . - ' ........ ,_,_1, 1 

1 CMH 1 .,. .... O 6c , _._ .. _ !l 4, 1 +O 9b . - ' 38, 1:0, 9 8 

2 CMH 1,., 4 ..... 1 C'.b .... , - ';;:J ,.,8 .,. ..... 2 4 8 
.... '..::,_ ' 7 4+0 8c 

!l - !I 

3 CMH 7.0 ... 0 5b 6 6+1 ":!"ab 10.0 .... 0 eª • - !I ' - ,._, 
4 - ' 

4 CMH o,o o,o 4,5:1,1 

5 CMH o,o o,o 4,4:o,7 
=======================================================--=== 
Ap = apressõrio; HP = hifa de penetraç~o; VSE = vesi C:Ltl a. 

sub-estomàtica; CMH = cêlula-m~e de haustàrio; MN = folhas 

do cv. "Mundo Novo" aspergidas c:om agua bidestilada 72hs 

antes da inoculaç~o com o patõgeno; MN-R = folhas do C:V • 

"Mundo Novo" aspergidas c:om filtrado de fermento 72hs antes 

da inoculaç~o com o patàgeno; Sch = folhas do hibrido 

"Sarchimor" aspergidas c:om àgLla bidestilada 72hs antes da 

inocula~~º com o patõgeno. Media de 5 repetiç~es (+ êrro 

padr~o). Medias com mesma letra, 

nàto diferem significativamente 

( Teste-t) . 

em fileiras 

entre si a 

horizontais, 

nivel de =•1 ,_J ,. 
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Grafico 8: Histograma da porcentagem de colônias de H. 

vastatrix abortadas 288hs apOs a inoculaç~o em 

cafeeiros com suscetibilidade genética, 

resistência induzida ou resistência genética. 
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Ap= apressOrio, CMH= cêlula-mae de haustOrio, HP= 
hifa de penetraiao, VSE= vesícula sub-estomàtica, 
MN= folhas de cafeeiro cv. "MLtndo Novo" aspergidas 
com àgua bidestilada 72hs antes da inoculai~º com 
o patogeno, MN-R= folhas de cafeeiro cv. "Mundo 
Novo" aspergidas com filtrado de fermento 72hs 
antes da inoculaç~o com o patôgeno, Sch= folhas do 
hibrido "Sarchimor" aspergi das com àqua 
bidestilada 72hs antes da inoculaiao com o 
patàgeno. 
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4.5.2.9- Numero de sities de infec~~o por cm2 

O nõmero de sities de infecç~o por cm 2 de folha 

foi semelhante na intera~~º incompatível (Sch) e na 

cornpativel <MN) em todos os intervalos de tempo observados 

(70-80%) (Tabela 15). Porêm, no cv. com resisténcia induzida 

(MN-R) o n~mero de sities de infecç~o por cm2 foi da mesma 

ordem somente atê 72hs apôs a inoculaç~o. Apôs esse 

intervalo de tempo, foi observada uma dirninui;ão de 75-85% 

no número de sities de infecç~o por cm 2 no cv. com 

resistência induzida MN-R (Tabela 15). 

4.5.2.10- Tamanho da colônia 

Os dados da Tabela 16 e Gràfico 9 mostram que as 

colônias do fungo no hibrido Sch apresentaram-se com um 

tamanho ca. de 26 e 68% menor do que no cv. suscetível MN, 

respectivamente as 72 e 96hs apOs a inoculaç~o. No cv. com 

resistência induzida <MN-R>, 96hs após a inoculaç~o, as 

colônias apresentaram uma reduç~o de tamanho ao redor de 20% 

em rela;~o ao cv. MN. 
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Tabela 15 - N~mero de sitios de de t!,. vastatr L-: 

com suscetibili-por cm2 de folha de cafeeiros 

dade genética, resistência induzida ou resistên

cia genetica. 

====================================-=-=---=----------------

horas apos 

i nocul aç:ã(o MN 

nº de sitios de infecç~o em 

MN-R Sch ============================================--~-~~--~-------
24 73:_11, 9ª 77:_6, 7ª 78:_ 7, 4ª 

36 7'"'1-+-., __ , -ª o, / 70:_5, 1ª 71:_ 4 e-ª , ..J 

69:_ , ... a 
70:_8, 7 

a a 48 o,...::, 74+ 5 4 , 
b 

.... eª 72 eo .... 3, 6ª 13:_4, 8 eo:. . .:., ' 
74+ a b a 96 6!13 15:_3, 7 71+ 5 7 , 

144 81 .... 11 7ª - ' ?Q+..,. Ob .- _.:.), a 
85"'"11 1 - , 

2, 4ª b a 192 80 ..... 13·:.2, 3 eo ..... 2,1 

============================================---=-=----------

MN = folhas do cv. "Mundo Novo" aspergidas com àgua 

bidestilada 72hs antes da inocula~~º com o patõgeno; MN-R 

f ol h,::1.s do cv. 

fermento 72 hs 

"MLmdo 

antes da 

Novo" aspergidas com filtrado de 

inocula~~º com o patõgeno; Sch = 
folhas do hibrido "Sarchimor" aspergi das com água 

bidestilada 72hs antes da inocula~~º com o patôgeno. 

M~dia de 5 repetiç~es ( ..,.. érr o padr2to). Médias com mesma 

em fileir-as hori zont,ai s, di ·ferem 

significativamente entre si a nivel de 5% (Teste-t) 



Tabela 16 - Tamanho da colônia 

com suscetibilidade 
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de tl.vastatrix em cafeeiros 

genética, resistência indu-

zida ou resistência genética. 

==============================================-==========-~= horas apôs tamanho da colonia(um> em 

MN MN-R Sch ===========================================--=--=--=-=--=---

36 22 .. 7+() 6ª ,..,..,. o ..... - 6ª 21, 3:_o, 7 
a 

. - ' ..::. ... ,, _o, 

à 
24. 9·+-o 9ab '°'.!'? ,.,..,..0 9b 48 24,9:_o,5 

. - ' .,...:.;..,..:.._ !I 

a -:r4 4+.-, ..,.a "'6 , +- • -::-b 72 36,0:1,9 ._, ' -" !I ...;;. ..:.. ,o_o, .... 

96 e1. 3 ..... s l . - , 65,9:_6,3 
a 

25, 7:_0, 9b 

===========================================-J=-=======-=~-=~ 

MN = folhas do c:v. "Mundo Novo" aspergi das com àgua. 

bi desti 1 õ:,da 72hs antes da inocula~ao com o patOgeno; MN-R = 
folhas do C:Y • "Mundo Novoll aspergidas com filtrado de 

fermento 72hs da inoc:ula;~o c:cm o patOgeno; Sch = folhas do 

hibrido "Sarchimor" aspergidas com àgua bidestilada 72hs 

antes da inocula~ao com o patOgeno. Média de 5 repeti;~es (• 

êrro padr~o). Médias c:om mesma 1 etra, em fileiras 

horizontais, n~o diferem significativamente entre si a nivel 

de 5% ( Teste-t) . 
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Grafic:o 9:Comprimento da colônia do fungo H.vastatrix, 

em cafeeiros com SLlsc:e·l:i bi 1 idade genética, 

resistência induzida ou resistência genética. 
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MN= folhas de cafeeiro cv. "MLtnda Novo" aspergidas 
com àgua bidestilada 72hs antes da inoc:ulaç~o com 
o patõgeno, MN-R= folhas de cafeeir-o cv. "MLtndo 
Novo" aspergidas com filtrado de fermento 72hs 
antes da inoculaç~a com o patOgeno, Sch= folhas do 
hibrido "Sarc:himor" aspergi das com àgua 
bidestilada 72hs antes da inocula~~º com o 
patogena. 



4.5.2.11- Sítios de infeci;:~o 

epidermicas necrosadas do hospedeiro 

associados a 
85 

celulas 

Em todas as intera~bes estudadas, MN, MN-R e Sch, 

foi observado necrosamento de células estomàticas e 

subsidiàrias associadas a sitias de infecção. Essas células 

necrosadas, contendo ou não haustôrios, apresentaram-se com 

auto-fluorescência amarela, geralmente com o citoplasma co

lapsado e a parede celular espessada (Figura 6a). A porcen

tagem de sitias infecç~o associados a cêlulas necrosadas foi 

sempre menor no cv. suscetível MN e no cv. com resistén-

eia induzida MN-R do que no hibrido resistente Sch 

17 e 18 e Gràficos 10 e 11}. 

<Tabelas 

4.5.2.11.1- Sities de infeci;:ao sem cêlula-m~e de haustõrio 

Os primeiros sities de infecç~o,~ desenvolvidos ate 

o estàgio de VSE, associados a células epidérmicas necrosa

das do hospedeiro,foram.observados 36hs apõs a inoculação no 

hibrido Sch.A partir de 192hs apôs a inoculação,a porcen-

tagem desse evento foi significativamente maior do que nas 

outras duas combinaç~es estudadas (Tabela 17 e Gràfico 10). 

No cv. MN, 1,0% ( ! 0,6) dos sitias de infecção 

nesse estàgio apresentaram-se associados a cêl Ltl as 

epidérmicas necrosadas 72hs apôs a inocula;•o, atingindo um 

màximo de 15-25% 144hs apôs a inoculaç•o. O cv. com resis-

tência induzida MN-R apresentou um padrão de resposta 

semelhante ao cv suscetivel MN (Tabela 17 e Gràfico 10). 



Figura 6: Necrosament • de c~lulas de folhas de 

assoc1aoo à presen~6 do fungo H.vastatrix 
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do h i br ido "S.::-1rch i mor"~ em conti:1cto com 
células-m~e de haustôrio (CMH); 
e)- c~lulas mesofilicas necrosadas (CMNl de folhas 
do hlbr-ido deli iT1i tar:do a ca·,;i d .=tde 

co rn Ll!TJ -::?, \lE?Sl CLl l 2 sub-estornética 

dl- cé l ula rnesofilica necrosada 
de cv "Mundo" "No\/C" ~ 
màe de haustôri • (CMHl 

em contacto com uma celula 
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Tabela 17 - Porcentagem de sitias de infecç;:�o 

haustõrio, 

de !::!..vasta-

:u:.il:L, sem cêlulas-màte de associados 

a cêlulas epidérmicas necrosadas de cafeeiros 

com suscetibilidade genetica, resistência 

zida ou resistência genética. 

indu-

==============================================-==-�=======-= 

horas apõs 
inocula��º MN 

% de sitias de infec��o sem CMH 
associados a CEN em 

MN-R Sch 
-=-------------------------================-----------------

24 

36 

48 

72 

�6

144 

192 

288 

o o' 

o,o 

o,o 

1 o+o 6
b 

!f - ' 

6, 8"'" 1 5
ª
'. - !l 

19, 3:e, 7
ª 

25, 1:5, 5
b 

15 3+-, ..,b 
' -�' � 

o,o 

o,o 

o,o 

b 

5,5:1,1 

5,3:_2,7 
a 

16,3:3,8 
a 

17 -.... ,.., 8
b 

' ..::._..::.' 

b 

9,5:2,9 

o,o 

4, 1:0, 6 

1, 6:o, 3 

11, 7:4, 2ª

8, 4+0 7ª 
. - ' 

1.., 9+r; 7ª 

-, _ .. , 

50. 1 ·+<7 5ª 

. - ' 

59,4+7 o
ª 

' - ' 
===========================================-·----------------

CMH= cêlula-mà(e de haustõrio;CEN= célula epidérmica necrosa-

da;MN= folhas do 

bidestilada 72hs 

cv. "MLmdo Novo" aspergidas com

antes da inocula��o;MN-R= folhas 

àgua 

do cv. 

"Mundo Novo" aspergidas com filtrado de fermento 72hs antes 

da inocula��o; Sch= folhas do hibrido "Sarchimor" aspergidas 

com àgua bidestilada 72hs antes da inocula��º com o 

patOgeno. Média de com 

mesma 1 etra, em fileiras horizontais n�o diferem 

significativamente entre si a nível de 5% (Teste-t). 
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Gràfico 10:Porcentagem de sítios de infecç~o, de H.vasta

trix, sem célula-m~e de haustório, associados a 

células epidérmicas necrosadas, em cafeeiros com 

suscetibilidade genêtica, resistência induzida ou 

resitência genética. 
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CEN= célula epidérmica necrosada, MN= folhas de 
cafeeiro cv. "Mundo Novo" aspergi das com àgL1a 
bidestilada 72hs antes da inocula~~º com o 
patogeno, MN-R= folhas de cafeeiro cv. 11 MLtndo 
Novo" aspergidas com filtrado de fermento 72hs 
antes da inoculaç~o com o patógeno, Sch= folhas do 
híbrido "Sarchimor" aspergi das com àgua 
bidestilada 72hs antes da inocula~~º cem o 
patogeno. 
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4.5.2.11.2- Sities de infeci~º apresentando cêlula(s)-m~e de 
haustõrio. 

Os primeiros sities de infecç~o apresentando CMH 
associados células epidérmicas necrosadas foram 

observados, 48hs apôs a inoculaç~o, no hibrido Sch (0,3% 

! 0,3>, por~m, atê 144hs após a inoculaç~o a porcentagem nào 
ultrapassou 13,3%( 1,4>, e somente 192hs apôs a inoculaç~o 

atingiu niveis superiores a 50% <Tabela 18 e Gràfico 11). 

Nos cv MN e MN-R, foram observados os primeiros 
sities de infecç~o com CMH associados a células epidérmicas 
necrosadas a partir de 72hs e 96hs apôs a inoculaç•o, 

respectivamente. Em ambas as combina~~es, a porcentagem 

desse evento foi gradativamente aumentando com o tempo, 

atingindo valôres màximcs 144hs após a inoculaç~o (Tabela 18 

e Grifice 11). 
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Tabela 18 - Porcentagem de sitias de infecc;:~o de ti.vasta-

apresentando cêlula(s)-mà<e de haustôrio, 

associados a células epidêrmicas necrosadas de 

cafeeiros com suscetibilidade genêtica,resistén

cia induzida ou resistência genética. 

=======~=====================================-=-===-==~===~= 

horas apàs 
inoculaç:à<o MN 

% de sities de infecc;:àto com CMH 
associados a CEN em 

MN-R Sch ===========================================-==-------=-=-=--

24 o,o o,o o o 
' 

36 o,o o,o o,o 
48 o,o o,o o.3 .... o 3ª . -- ' 
72 0 1 +0 1 b ' - ' o o'J 

' 
..,.. a-1-1 aª ._,' - ' 

b 
1 4+0 8b 6,3:_o,2ª 

96 1, 5:_o, 6 
' - ' 

144 11. 1 .... 2 l . - ' + b 8,1_1,7 1..,.. ":--1-1 4ª ._'i,..;;._, 

192 16 1 .... ,.., ,..,e 17,4:_2,o 
b 

58, 0:_4, 2ª ' -" ~..:.. 

b b a 288 15,2:_2,s 13,9:_6,3 60,8:_5,3 ~==========================================-=-=---=----=-=--
CMH= cêlula-mà<e de haustõrio; ·cEN= célula epidérmica 

necrosada; MN= folhas do cv. "MLtndo Novo 11 aspergidas com 

àgua bidestilada 72hs antes da inoculaçàto; MN-R= folhas do 
c:v. "Mundo Novo" aspergidas com filtrado de fermento 72hs 

antes da i nocul ac;:àto; Sch= folhas do Hibrido "Sarchimor" 

aspergidas com àgua bidestilada 72hs antes da inoculac;:2{o. 

M~dia de 5 repetiçbes ( + êrro padràto) • Mêdi as c:om mesma 
letra, em fileiras horizontais, difer-em 

significativamente entre si a nivel de 5% (Teste-t). 
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Gràfico 11:Porcentagem de sitias de infecç~o, de H.vasta-

trix, apresentando celulaCs>-m•e de haustôrio, 

associados a c~lulas epidérmica necrosadas, em 

cafeeiros com suscetibilidade geneti ca, 

resistência induzida ou resistência genética. 
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CEN= celula epidérmica necrosada, MN= folhas de 
cafeeiro cv. "Mundo Novo" aspergidas com àgL1a 
bidestilada 72hs antes da inoculaç•o com o 
patogeno, MN-R= folhas de cafeeiro cv. "MLmdo 
Novo" aspergidas com filtrado de fermento 72hs 
antes da inoculaç~a com o patôgeno, Sch= folhas do 
hibrido "Sarchimor" aspergi das com ãgua 
bidestilada 72hs antes da inoculaç~o com e 
patogeno. 
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4.5.2.12- Sities de infec~~o associados a celulas 

mesofilicas necrosadas do hospedeiro 

Nas três interaçbes estudadas foi também observado 

necrosamento de células do mesôfilo, associado a sities de 

infec~ao. Uma ou mais células do mesôfilo, contendo ou n~o 

haustOrios e vizinhas ás estruturas do fungo, apresentaram-

se com auto-fluorescência amarela, plasmolisada e com o 

citoplasma colapsado. Na intera~ao compativel CMN> e no cv. 

com resistência induzida <MN-R), o número de células 

mesofilicas necrosadas por sitio de infecç~o foi normalmente 

de um (Figura 6d), raramente excedendo a dois, enquanto que 

na combinaç~o incompativel Sch, de maneira geral, todas as 

c~lulas mesofilicas rodeando um sitio de infecç~o abortado 

apresentaram-se necrosadas (Figura 6b e 6c). N~o sõ o nOmero 

de células mesofilicas necrosadas por sitio de infecç~o mas 

tambem, o número de sities de infecç~o associados a células 

mesofilicas necrosadas foram bastante menores nos CV 

suscetivel (MN) e com resistência induzida CMN-R) do que no 

hibrido resistente <Sch), a partir de 96hs apõs 

inocula~~o. (Tabelas 19 e 20 e Gràficos 12 e 13). 



4.5.2.12.1- Sities de infec~~o sem celula-m~e de haustõrio 

A porcentagem de sities de infecç~o associados a 

cêlulas mesofilicas necrosadas, onde o fungo se desenvolveu 

ate o estàgio de VSE, foi semelhante nas combinaç~es 

suscet i vel (MN) e com resistência induzi da <MN-R) . Somente 

96hs apôs a inoculaç~o foi observado esse evento nestas 

combina~~es, sendo que as porcentagens màximas ocorreram 

apôs 144hs da inoculaç~o (Tabela 19 e Gràfico 12). 

No hibrido Sch, foram observados sitias de ínfecç~o sem 

CMH associados ao necrosamento do mesOfilo, 48hs antes do 

que nas outras duas combinaiôes estudadas. Alem disso, a 

porcentagem desse evento foi significativamente maior nessa 

combinaç~o incompativel, quando comparada á encontrada para 

o cv. suscetivel (MN) ou com resistência induzida (MN-R) 

(Tabela 19 e Gràfico 12). 

4.5.2.12.2- Sities de infec~~o apresentando cêlula(s}-m~e de 

haustõrio 

Como pode ser observado na Tabela 20 e Gràfico 13, 

a porcentagem de sitias de infecç~o com CMH associados a 

necrosamento de células mesofilicas foi mais elevada no 

hibrido Sch do que no cv com resistência induzida <MN-R) ou 

no cv. suscetivel (MN>. Esse evento foi observado desde as 

48hs apOs a inoculaç~o no hibrido Sch, e somente apOs 96hs, 

no cv. MN e no cv. com resistência induzida (MN-R). 
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Tabela 19 - Porcentagem de sitias de infecç~o de ti.vasta-

sem célula-m~e de haustório, associados 

a células mesofflica necrosadas de cafeeiros com 

suscetibilidade genética, 

ou resistência genética. 

resistência induzida 

===========================================--=------=-=--=--
% de sities de infec:çà(o sem CMH 

associados a CMN em 
horas apos 
i noc:ul a~à<o MN MN-R Sch ========================:==================================== 

24 o,o o,o o,o 
36 o,o o,o o,o 
48 o,o o,o 1,2:.0,4 

72 o,o o,o 0,9:_0,4 

b 
7, 2-1-5 5 8 b 6, 1 :.1, 3ª 

96 o,s:.o,5 . - ~ 

144 1 O ...,,.·+-7 ..,a ,..:s_ ,...:... 18,7:_3,6ª 1 7. 4+ 1. 9ª 

192 12, 2:_6, Ob 10, 5:_7, Ob 41. 7 ..... 6 5ª 
. - ' 

288 16, 8:_3, 8b 11 cr..,...., 8b '~---'-, 
a 

80, 1 :_6, 3 ===========================================-----------------
CMH= célula-mae de haL1Stór i O; CMN= c:él Lll a mesofilica 

necrosada;MN= folhas do c:v. "MLtndo Novo" aspergidas com àgua 

bidestilada 72 hs antes da inoc:ula~~o; MN-R= folhas do c:v. 

"Mundo Novo" aspergidas com filtrado de fermento 72hs antes 

da inoculaçã<o; Sch= folhas do hibrido 11 Sarc:himor 11 aspergidas 

com àgua bidestilada 72hs antes da inoculaçã<o. Média de 5 

repeti~aes <:. erro padr~o). Médias com mesma 1 etra, em 

fileiras horizontais, n~o diferem significativamente entre 

si a nivel da 5% (Teste-tl. 
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Gràfico 12:Porcentagem de sitias de infecç~o de H.vasta

trix, sem célula-mãe de haustõrio, associados a 

células mesofilicas necrosadas, em cafeeiros com 

suscetibilidade genética, resistência induzida ou 

resistência genética. 
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CMN= célula mesofilica necrosada, MN= folhas de 
cafeeiro cv. "Mundo Novo" aspergidas com âgLLa 
bidestilada 72hs antes da inocula~~º cem o 
patogeno, MN-R= folhas de cafeeiro cv. "Mundo Novo" aspergidas com filtrado de fermento 72hs 
antes da inoculaç~c com o patOgeno, Sch= folhas do 
hibrido "Sarchimcr" aspergi das com ágLta 
bidestilada 72hs antes da inocula~~º cem o 
patogeno. 
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Tabela 20 - Porcentagem de sities de infecçãto de ti.vasta-

tri >: ___ , apresentando cêlula(s>-m•e de haustôrio 

associados a celulas mesofilicas necrosadas de 

cafeeiros com suscetibilidade genética,resistén

cia induzida ou resistência genética. 

========================================================-=== 

horas apàs 
inocula~ãto MN 

% de sities de infecçãto com CMH 
associados a CMN em 

MN-R Sch ============================================================ 
24 o,o o,o o,o 
36 o,o o,o o,o 
48 o,o o,o 1, 5:_o, 7 

72 o,o o,o 3,7:_1,5 

96 2, 2-+-0 6b 1 ~ 9·+-0 9b ª· 4+ 1 7ª . ·- ' ' - ' . - ' 
144 b b ,.,-:r 4 .... ,., oª 4, 3:_1, 6 7, 0::1, 7 ..:.,.._,, _"""-, 
192 b 

11 • 4-1-4 8b 56 9+7 4ª 11, 7::2, O 
. - ' ' - ' 

288 25, 7+1 8b . - " 17, 3:_9, lb a 
93, 7:_3, 5 ============================================================ 

CMH= célula-mà!e de haLlstàrio; CMN= cêlula mesofilica 

necrosada; MN = folhas do cv. "Mundo Novo" aspergidas com 

àgua bidestilada 72hs antes 

cv. Mundo Novo" aspergidas 

da inoculaç~o; MN-R= folhas do 

com filtrado de fermento 72hs 

antes da i nocul açàto; 

aspergidas com àgua 

Sch= folhas do 

bidestilada 72hs 

hibrido "Sar-chimor" 

antes da inoculaç~o. 

Media de 5 repetiç~es (+ ér-ro padr~o). Médias com mesma 

em fileiras horizontais~ n~o diferem 

significativamente entre si a nivel de 5% (Teste-t) 
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Gràfico 13:Porcentagem de sities de infecç~o de H.vasta-

trix, apresentando célula(s)-mâe de haustàrio, 

associados a celulas mesofilicas necrosadas, em 

cafeeiros com suscetibilidade genética, 

resistência induzida ou resistência genética. 
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CMN= célula mesofilica necrosada, MN= folhas de 
cafeeiro c:v. "Mundo Novo" aspergi das com àgua 
bidestilada 72hs antes da inocula~~º com o 
patõgeno, MN-R= folhas de cafeeiro c:v. "MLtndo 
Novo 11 aspergidas com filtrado de fermento 72hs 
antes da inoculaç~o com o patàgeno, Sch= folhas do 
híbrido "Sarchimor" aspergi das com àgua 
bidestilada 72hs antes da inocula~~º com o 
patõgeno. 
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4.5.2. 13- Primeiros haustõrios diferenciados nas celulas 

epidermicas 

A diferenciaç~o do primeiro haustôrio na célula 

epidêrmica do hospedeiro (Figura 5a) atingiu valôres màximos 

72hs apôs a inoculaç~o, tendo sido significativamente menor 

no hibrido Sch do que nas outras duas combinaçbes. 

21 e Gràfico 14). 

<Tabela 

A porcentagem de diferenciaç~o do segundo 

haustOrio foi significativamente menor no hibrido Sch do que 

no cv. MN e no cv. com resistência induzida (MN-R), e neste 

Oltimo, significativamente menor do que no cv. suscetivel MN 

(Tabela 22 e Gràfico 15). 

Apôs 96hs da inoculaç~o, os primeiros haustôrios 

diferenciados na epiderme apresentaram-se com tamanho maior 

na combinaç~o compativel (MN) do que no cv com resistência 

induzida CMN-R) e neste com tamanho maior do que no hibrido 

bintera,:e1es Sch) (Tabela 23 e Gràfico 16). 

Alem de apresentarem tamanho maior, os primeiros 

haustOrios diferenciados nas células epidérmicas do cv. MN, 

mostraram uma menor frequência de encapsulamento (Figura 7b) 

do que em MN-R e Sch, (Tabela 24 e Gràfico 17). 
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Tabela 21 - Porcentagem de sitias de infec;~o de ti.vasta-

apresentando 1 haustôrio diferenciado em 

células epidérmicas de cafeeiros com SLtscetibi-

dade genética, resistência induzida ou resistên

cia genética. 

============================================================ 

horas apàs 

inocula~ao 

% de sities de infec;~o com 1 haustôrio em 

células epidérmicas de 

MN MN-R Sch ======================================================~===== 
36 o,o o,o o,o 

48 "'1 8+ ª .... , _2, 1 19 • 2·+-1 9ª 
. - ' e,2:o,9b 

72 7.,.. .., ..... .., 68 a b 
._\ !' ~ _ .. ' 62, 2:.4, 1 34,4:_2,7 

96 79 1-... 6 4ª ' - ' 59, 7:_2, 5ª 40 4+".'> ..,b 
' _oi!;.,..:.. 

======================================================-==-=~ 
MN = folhas do cv. "MLtndo Novo" aspergi das com àgua 

bidestilada 72hs antes da inocula~~º com o patôgeno; MN-R = 

folhas do CV• 11 Mundo Novo" aspergi das com filtrado de 

fermento 72hs antes da inocula;~o com o patôgeno; 

folhas do híbrido "Sarchimor" aspergi das com 

bidestilada 72hs antes da inocula~~º com o patõgeno. 

Sch = 

àgua 

Média 

de 5 repeti~bes (:_ êrro padr~o). Médias com mesma letra, em 

fileiras horizontais, n~o diferem significativamente entre 

si a nivel da 5% (Teste-t). 
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Gràfico 14:Porcentagem de sities de infecç~o de H.vasta-

trix, apresentando 1 haustõrio, em célLtlas 

epidêrmicas de cafeeiros suscetibilidade genética, 

resistência induzida ou resistência genética. 

,º 100 
o 
o. 
() 
Q) .... 80 
e 

G) :r: 
-o .... 60 
f/) E o o 

40 +- o ,_ 
f/) 

G) 20 -o 
o -o 

20 40 60 

/ , 

MN 

~-------------

80 100 

Horas após inoculação 

H= haustõrio MN= folhas de cafeeiro cv. "Mundo 
Novo" aspergi das com àgL1a bi desti 1 ada 72hs antes 
da inoculaç~o com o patôgeno, MN-R= folhas de cafeeiro cv. "Mundo Novo 11 aspergidas com filtrado 
de fermento 72hs antes da inocula;~o com o 
patõgeno, Sch= folhas do hibrido "Sarchimor" 
aspergidas com àgua bidestilada 72hs antes da 
inoculaç~o com o patógeno. 
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Tabela 22 - Porcentagem de sitios de infec~~o de ti.vasta-

apresentando 2 haustórios diferenciados 

em c~lulas epidérmicas de cafeeiros com susceti

bilidade genética, resiténcia induzida ou resis

tência genética. 

============================================================ 

horas apos 

inocula~à(o 

% de sities de infec;ão com 2 haustórios em 

células epidêrmicas de 

MN MN-R Sch ====================================~======================== 
36 o,o o,o o,o 

49 7 • e+ 1 2ª 
• ·- !l 

6 ,.., a , .. :o, 8 1 5+0 6b ' - ' 
...,.,.., - a b 

7 6'" 1 9c 72 ..::. .. , ..::,:o, 9 23,5:2,4 
' - ' 

a b e 96 36,0:3,1 21, 0::1, 5 6,4:1,0 

======================================================-==--= 
MN = folhas do cv. uMunda Novo" aspergi das com àgua 

bidestilada 72hs antes da inoculaià(o com o patógeno; MN-R = 

folhas do cv. 11 Mundo Novo 11 aspergi das com filtrado de 

fermento 72hs antes da i nocLtl a;ãto com o patógeno; 

folhas do hibrido "Sarchimor" aspergi d.as com 

bidestilada 72hs antes da inocula~à(o com o patógeno. 

Sch 

àgua 

Media 

de 5 repeti~Oes (:_: êrro padrão). Medias com mesma letra, em 

fileiras horizontais, n~o 

si a nivel de 5% (Teste-t). 

diferem significativamente entre 
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Gràfico 15:Porcentagem de sities de infecç•o de H.vasta-

trix, apresentando 2 haustàrio, em cél Ltl as 

epidêrmicas de cafeeiros suscetibilidade genética, 

resistência induzida ou resistência genética. 

18 100 

o. 
() 
(1) 80 .... 
e 

(1) I 60 ,, 
N 

,.,, E o o 
+- () 40 MN ,_ 
U) 

() 
20 ,, MN-R 

, ------------
o -o Sch -------·- ·-· -·-·-·--·-

20 40 60 80 100 
Horas após inoculação 

H= haustõrio MN= folhas de cafeeiro c:v. "MLtndo 
Novo" aspergidas com àgua bidestilada 72hs antes 
da inoc:ulaç~o com o patôgeno, MN-R= folhas de 
cafeeiro cv. "Mundo Novo" aspergidas com filtrado 
de fermento 72hs antes da inoculaç~o com o 
patõgeno, Sch= folhas do hibrido "Sarc:himor" 
aspergidas com àgua bidestilada 72hs antes da 
inoculaç~o com o patOgeno. 
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Tabela 23 - Tamanho do haustàrio, de t,i. vastatr i :-: , dife-

remciado em célula epidêrmica de cafeeiro com 

suscetibilidade genética, 

ou resistência genética. 

resistência i ndL\Z ida 

=====================================-==--=-----------------

horas apôs 

inoculas=àCo MN 

Area em Ltm 2 

MN-R Sch =====================================---·--=-----------------

48 ,., 7+0 ,.,a ..., ,.,..,..() ":!'a 
1, 9:_o, 3 

a .:.., - ' .. ~, ... _~ '._, 

5,e:.o,3 a 
6, 6:_o, 5ª ..,.. 9-+-0 .....b 72 

...:,, - ,::t 

a 
8 6+0 8b 6, 7+0 1c 96 11, e:.o, a ' - , ' - , 

===============================-=---==--==--==-=-------------
MN = folhas do cv. "MLtndo Novo" aspergi das com 

bidestilada 72hs antes da inoculaçàCo com o patõgeno; MN-R = 
folhas do cv. "Mundo Novo" aspergidas com filtrado de 

fermento 72hs antes da inoculaç~o com o patôgeno; 

folhas do hibrido "Sarchimor 11 aspergi das com 

bidestilada 72hs antes da inoculaç~o com o patôgeno. 

Sch = 

àgua 

Media 

de 5 repetiç~es (:_ êrro padrà(o). Medias com mesma letra, em 

fileiras horizontais, n~o 

si a nivel de 5¼ (Teste-t). 

diferem significativamente entre 
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Gràfico 16:Tamanho do haustbrio, de H.vastatrix, diferen-

ciado em cêlulas epidêrmicas de cafeeiros com 

suscetibilidade genética, resistência induzida ou 

resistência genética. 
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'o 
+- 16 
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80 
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Horas apos inoculação 

H= haustõrio MN= folhas de cafeeiro cv. "MLmdo 
Novo" aspergidas com àgua bidestilada 72hs antes 
da inoculai~º com o patôgeno, MN-R= folhas de 
cafeeiro cv. "MLtndo Novo" aspergidas com filtrado 
de fermento 72hs antes da inocula;~o com o 
patôgeno, Sch= folhas do híbrido "Sarchimor" 
aspergidas com àgua bidestilada 72hs antes da 
inocula~~º com o patôgeno. 
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Tabela 24 - Porcentagem de haL1stõr-i os, de tf.vastatri:-:, 

encapsulados em cêlulas epidérmicas de cafeeiros 

com suscetibilidade genêtica, r-esistência indu

zida ou resistência genêtica. 

============================================-===--====-=----

horas apôs 

inocula~ã<o MN 

% de haustôrios encapsulados nas 

células epidérmicas de 

MN-R Sch ========================================================----

48 o,o o,o o,o 

4. 3· ... 1 oª b b 72 
~ - ' 27, 1 ::_9, 7 20, 1 ::_4, 5 

96 9, 3::_2, 1ª 24 1·+-6 1b 
!I - ' 

61. 3-.. 6 4c 
' - !' 

===========================================-==-=--=-=-------
MN = folhas do cv. "MLtndo Novo" aspergi das com àgLta 

bidestilada 72hs antes da inoculai~º com o patôgeno; MN-R = 
folhas do cv. 11 MLmdo Novo" aspergidas com filtrado de 

fermento 72hs antes da i nocLtl aç:àto com o patôgeno; 

folhas do hibrido 11 Sarc:himor" aspergi das c:om 

bidestilada 72hs antes da inoculaç~o com o patógeno. 

Sch = 

ãgua 

1'1êd ia 

de 5 repetiç~es (::_ erro padr~o). Medias c:om mesma letra, em 

fileiras horizontais, n~o diferem significativamente entre 

si a nível de 5% (Teste-t) 
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Gràfico 17:Porcentagem de haL1stõrios, de H.,.,astatrix, 

encapsulados em células epidérmicas de cafeeiros 

com suscetibilidade genética, resistência induzida 

ou resistência genética. 

100 
"' o 

ti) 80 {.. o 
'O 'O 
+- o 60 1/) ::, 
:, 

ti) 
o e. 40 .e o 

(.) 

4) e: 
"O 4) 20 

o -o 

20 40 60 80 100 
Horas após inoculação 

HE= haustõrio encapsulado, MN= folhas de cafeeiro 
cv. "Mundo Novo" aspergidas com àgua bidestilada 
72hs antes da inoculai~º com o patôgeno, MN-R= 
folhas de cafeeiro cv. "Mundo Novo" aspergidas com 
extrato de fermento 72hs antes da inoculaç~o com o 
patõgeno, Sch= folhas do hibrido "Sarc:hirnor" 
aspergidas com àgua bidestilada 72hs antes da 
inoculai~º com o patõgeno. 
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Figura 7: Encapsulamento de haustOrios de H.vastatrix 

a)- haustOrio <H> encapsulado em célula rnesofilica 
necrosada (CMN) de folhas do hibrido "Sarchimor" 
(CMH= cêlula-m~e de haustôrio, Se: septol; 
b)- haustôrio (H) encapsulado em célula epidérmica 
necrosada (CEN) de folha do hibrido "Sarchimor" 
( N= n t.lc l eo l . 
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5 - DISCUSS~O 

5.1 - Genes de virulência presentes no inbculo. 

O periodo de incubaçào do fungo Hemileia vastatrix 

pode ser definido como sendo o periodo de tempo decorrido 

desde a inoculaçào at• o aparecimento de sintomas visíveis 

no hospedeiro ( pequenas les~es amarelo-pàlidas), quando no 

micélio do fungo se inicia a diferenciaç~o de algumas hifas 

intercelulares em cêlulas esporogênicas Periodo de 

latência seria o periodo de tempo decorrido desde a 

inoculaçào atê o aparecimento de urediniosporos em, 

menos, 50% das les~es 

pelo 

Foi verificado, por diversos pesquisadores, que o 

periodo de incubaç~o e o de latência 

dependentes de fatores ambientais 

cultivar do hospedeiro (MAYNE, 1932), 

de H.vastatrix sào 

<RAYNE, 1961), do 

da idade da folha do 

hospedeiro <ESKES, 

<LEGUIZAMON,1983). 

1983), e da raça fisiolôgica do fungo 

O presente trabalho procurou definir temporalmente 

a ocorrência dos primeiros eventos durante o desenvolvimento 

do fungo em combinaç~o compativel (MN), incompativel (Sch) e 

com resistência induzida (MN-R). Para esse fim, foram 

controladas algumas das variàveis, como os 

ambientais e a idade da folha. O inOculo do fungo, 

fatôres 

coletado 
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predominantemente de rai;:a II (v~ve). A presença dominante 

da rai;:a II foi suposta em decorrência: ( 1) da lei da 

complementariedade de genes de resistência e de virulência 

(FLOR, 1955) a qual se aplica á 

caf eei ro-f errLtgem ( NORONHA-WAGNER e BETTENCOURT, 

(2) do postulado fundamental, segundo o qual 

interaç;:~o 

1967) -, e 

genes desnecessàrios de virulência sêa menos aptas em 

sobreviver 11
• (BERGAMIM e KIMATI, 1978) • 

Pelos testes de resistência de clones 

diferenciais, com os urediniosporos do inoculo utilizado nos 

experimentos do presente trabalho, ficou constatada a 

presença no inôculo dos genes de virulência V1 e v 2 alêm do 

V3 jà esperado <Tabela 1). As raç;:as fisiolôgicas presentes 

no inoculo utilizado, devem, pelo acima exposto, 

obrigatoriamente possuir o gene V3 sOzinho ou em combinaç;:•o 

com os genes Vi e/ou, v2. Assim sendo, as raças passiveis de 

comporem o inoculo utilizado s•o: raç;:a I 

O numero de les~es por cm 2 foi 

significativamente mais elevado no cv. com gene de 

resistência SH5 (13,3 ~ 0,8) do que no cv. com genes SH1SH5 

(2,2 ! 0,3) ou com genes SH2SH5 (0,9 + 0,6) (Tabela 2). Este 

fato pode ser uma indicai;:ao da maior proporç;:a~ da raça II no 

i nàcul o. 
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5.2 - Influência do hospedeiro nas fases de pre-penetra~ao 

do fungo H.vastatrix. 

Os urediniosporos das ferrugens, em geral, possuem 

uma reserva 

crescimento 

apressàrio, 

endõgena 

do tubo 

em hifa 

sub-estomãtica sem 

capaz de garantir 

germinativo, a 

de 

a germinaçà(o, 

diferenciaç:~o 

o 

em 

e em vesi t:Ltl a 

a necessidade da concorrência de 

nutrientes exõgenos provenientes do hospedeiro. No entanto, 

todas essas etapas podem ser estimuladas ou inibidas devido 

a interaç~es bioquimicas ou biofisicas entre a superficie do 

hospedeiro e o urediniosporo. GRAMBOW e RIEDEL (1977) e 

GRAMBOW e GRAMBOW ( 1978) , demonstraram que compostos 

volãteis, fraç~o fenôlica da cuticula ou fraç~o da parede 

celular de folhas de trigo induzem, em tubos germinativos de 

P.graminis f. sp. tritici, a diferenciaç~o em apressôrios 

sobre estômatos. E de se supor, portanto, que possa ocorrer 

a existência de cv. com diferentes qualidades ou quantidades 

desses compostos, de forma a concorrerem diferentemente na 

propor;~o de apressôrios diferenciados. Segundo WYNN 
(1976>, r~plicas da superficie de folhas de feijoeiro 

(Phaseolus vulgaris L. ) induzem a diferenciaç:à!o em 

apressOrios de tubos germinativos de Urom'lces phaseoli 

(Pers.) Wint. var. tvpica Arth •. O estimulo ocorre quando o 

tubo germinativo cresce sobre a saliência correspondente aos 

làbios dos estômatos. Assim, a frequência ou o formato dos 
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estômatos de cvs. distintos poderiam determinar proporçbes 

diferentes na formaiào de apressôrios sobre estômatos. 

Na ferrugem do cafeeiro, SACCAS e CHARPENTIER 
(1971) citaram que os tubos germinativos têm um tropismo 

positivo que os direciona para abertura estomàtica onde 

diferenciam o apressOrio. Segundo HARR e GUGGENHEIM (1978), 

a diferenciaç~o de tubos germinativos em apressórios n~o se 
deve exclusivamente á presença dos estômatos, jã que 
observaram forma~~º de apressôrios em ambas as superficies 
de folhas de cafeeiro, sendo que a epiderme superior n~o 

possui estômatos. Observa-se com frequência a formaç~o de 
apressôrios na superffcie de agar-Agua ou mesmo de filme de 

ãgua. Em superffcie de poliestireno com sulcos finos, 
urediniosporos germinam e, ao encontrarem um sulco, 

diferenciam imediatamente o apressôrio, conforme CORREA e 
MORAES < 1 987) • 

Os resultados obtidos no presente trabalho quanto 

á porcentagem de germinaçàto de urediniosporos de 
H.vastatrix, e de diferenciaç~o em apressôrios (Tabela 4), 
demonstr,am qLte, nas três interaçê:!es estudadas, as 
superficies dos hospedeiros inflt.1ênciaram de -forma 
semelhante o desenvolvimento do fungo nessas etapas citadas. 

Esta constata~~º corrobora os resultados obtidos par 
MARTINS et alii (1985a), para o mesmo sistema ora estudado 
C.arabica X H.vastatrix. Resultados semelhantes foram 
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encontrados para oLttros sistemas como: 

T.aestivum X P.graminis f.sp. t.ritici (SKIPP e SAMBORSKY, 

1974}; A.sativa P.coronata f.sp. avenae <TANI et alii, 

1976); Hordeum vugare L. X Puccinia hordei Otth. 

<NIKS,1981); Saccharum officinarum L. X Puccinia 

melanocephala H. 8yd. et. P. 8yd. (SOTOMAYOR et alii,1983). 

trabalho, ca. 

diferenciaram 

essencial que 

Nas três interaç~es estudadas no presente 

de 50% dos tubos germinativos n~o se 

em apressOrios. Segundo WYNN ( 1976) , é 

ocorra a aderência do tubo germinativo á 

superflcie da folha para que este tenha um crescimento 

direcionado para os estômatos e encontre a saliência dos 

làbios estomatais que serve de estimulo para a formaç~o de 

apressOrio. A inoculaç~o dos urediniosporos em forma de 

aspers~o de goticulas, usada no presente trabalho, pode, 

devido á interposiç~o de um filme de àgua entre o tubo 

germinativo e a superficie da folha, ter dificultado, 

igualmente nas três interaç~es, essa aderência necessária. 

Dos apressOrios formados, 30 a 40% n~o ocorreram 

sobre estômatos. Este fato poderia ser explicado pela 

presenç:a de impurezas no inàculo. Os Ltredi ni esporos 

coletados de folhas de cafezais, naturalmente infectados, 

traziam consigo muita poeira, e as partículas mais finas n~o 

foram excluídas, mesmo tendo havido peneiragem. Na aspers~o 

do inoculo, essas particulas teriam se depositado na 
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superfície das folhas e poderiam, igualmente nas três 

combina~bes, ter simulado o estimulo das saliências dos 

estômatos, e dessa forma, uma porcentagem de apressôrios 

teria se formado circunstancialmente longe dos estômatos. 

5.3 - Influência do hospedeiro no desenvolvimento do fungo 

apôs a penetra~~o. 

A diferencia~~º em 

vesic:ula SLtb-estomàt i ca também 

hifa de 

n~o foi 

penetraçao e em 

afetada pelo 

mecanismo de resistência do hibrido Sch ou do cv. com 

resistência induzida MN-R <Tabelas 5 e 6 e Gràficos 1 e 2). 

Desta forma, essas duas interaiOes, Sch X H.vastatrix, 

II e MN-R X H.vastatrix, raça II, podem ser incluídas na 

situa~ao mais comum de resistência de plantas a ferrugens, 

embora n~o universal, onde a resistência do hospedeiro se 

expressa durante a penetrai~º do fungo no tecido da planta 

<HEATH, 1982) . 

Foi observado, nos experimentos do presente 

trabalho, que a VSE pode se apresentar com formas variadas, 

o que talvez explique as discrepências encontradas na 

literatura quanto á descriç~o dessa estrutura do fungo. 

Segundo SACCAS e CHARPENTIER (1971), a VSE seria globosa ou 

ameboide; segundo RIJO e RODRIGUES (1978), teria a forma de 

uma àncora. Pelos resultados mostrados nas Tabelas 7 e 8 

verifica-se, nas três interaç~es estudadas <MN, MN-R e 
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Sch), que as VSEs podem ser encontradas, 24hs apô!s a 

inocula~à<o, em grande proporç~o apresentando a forma 

esfêrica, correspondente as VSEs globoides citada por SACCAS 

e CHARPENTIER (1971>, e 

formas de gancho (1 

os formatos menos ramificados 

ramifica~à<o) OL\ de áncora 

como 

(2 

ramifica~~es) . Porém 36hs apôs a inoculaçà<o, as VSEs mais 

comumente encontradas foram em forma de ancora como descrito 

por RIJO e RODRIGUES (1978), e em formas mais ramificadas, 

sendo estas últimas provavelmente coincidentes com as 

referidas formas ameboides de SACCAS e CHARPENTIER ( 1971) . 

Pelos resultados obtidos no presente trabalho, ê razoàvel 

supor-se que a forma~à<o das VSEs ocorreriam pelo alargamento 

das hifas de penetra~à{o CHP), inicialmente na forma 

esférica, e, com o passar do tempo, dela se desenvolveriam 

uma ou mais hifas de infec~à<o (HI). E, dependendo do nümero 

de HI, a VSE pode apresentar-se na forma de gancho (1 HI>, 

na forma de âncora (2 HI) , tripartida 3 HI) ou 

tetrapartida (4 HI>. A forma mais frequentemente observada 

foi a de ancora, isto é, com 2 HI voltadas para as células 

subsidiàrias da epiderme, como descrito por RIJO e RODRIGUES 

(1978). 
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5.3.1 - Hibrido "Sarchimor". 

Na combinat;:~o Sch X H.vastatrix, rai;:a II, as 

primeiras evidências de inibiçàlo do desenvolvimento do fungo 

ocorreram ao redor de 48hs apOs a inocula;•o, quando foi 

detectada uma redui;:~o de 44,4% no nõmero de colônias 

apresentando 1 CMH, em comparai~º com o número encontrado no 

cv. suscetivel MN (Tabela 9 e Gràfico 

ocorrida ao redor de 48hs apõs a 

3). Essa inibiç~o, 

i nocul aç àlo, ficou 

evidenciada pelo tamanho reduzido das colônias apôs 72hs. 

Enquanto o tamanho médio das colônias no hibrido Sch foi de 

26,6um, no cv. MN foi de 36,0um <Tabela 16 e Gràfico 9). 

Isso demonstra que o fungo, no cv. suscetivel MN, apresentou 

um crescimento 35% superior ao observado no hibrido Sch. O 

bloqueio do desenvolvimento do fungo ocorrido nesse horàrio 

foi apenas em parte letal, 

foram abortadas na fase 

diferenciar a 1@ CMH 

pois somente 22,3% das colônias 

de VSE, 

(Tabela 14 

antes de 

e Gràfico 

conseguirem 

8). Outra 

parcela dessa inibi~•o envolveu apenas um retardamento no 

desenvolvimento do fungo, jà que, 72hs apõs a inocula~~o, a 

redut;:~o do número de colônias apresentando 1 CMH baixou de 

44,4% para ca. de 20% (Tabela 9 e Gràfico 3). 

conseguiram 

diferenciaram 

Assim, no 

desenvolver· 

haustõrio 

hibrido Sch, 611/. 

1 CMH, e destas, 

das 

ca. 

colônias 

de 66½ 

nas cêlulas epidérmicas do 
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hospedeiro (Tabelas 21 e 22 e Gràficos 14 e 15). E foi neste 

estàgio de desenvolvimento que a maioria das colônias foram 

abortadas (38,1½) (Tabelas 10 e 14 e Gràficos 4 e 8). 

Desta forma, é de se supor que os efeitos 

deleterios da express~o da resistência do híbrido Sch sobre 

a H.vastatrix, ra;a II (interaçã(o que apresenta reaçàlo de 

resistência tipo i) se processem, 

crescimento da hifa de infec~~o 

em parte, 

(22, 3%) !I 

dLtrante o 

na grande 

maioria (38,1%), após a formaç~o de 1 CMH. As observaçôes 

feitas por RIJO et alii (1982), em interaçôes incompativeis 

de cafeeiro-ferrugem, sem sintomas visiveis (reaçã(o de 

resistência tipo i) 2 meses apôs a inoculaçàlo, levaram os 

autores a concluir que as colônias do fungo, em sua 

totalidade, tinham sido abortadas antes de desenvolverem 

CMH. Porem, decorrido todo esse espaço de tempo após a 

inocula~~º C 2 meses), as estruturas do fungo apresentam-se 

colapsadas, bem como as cêlulas hospedeiras vizinhas á 

colônia, dificultando a visualizaç~o das estruturas do fungo 

que possibilitam a determina<;::àlo de seLt estàgio de 

desenvolvimento. Nessas condiç~es, dificilmente se distingue 

o septo que separa a CMH da HI (Figura 6b), OLl o 

espessamento do àpice da CMH na zona de contacto com a 

c~lula hospedeira, ou mesmo o haustório na célula hospedeira 

(Figura 7). 
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Apesar dos dados obtidos serem insuficientes para 

se estabelecer precisamente quando e de que forma ocorre o 

reconhecimento da ra;a avirulenta pelo hibrido Sch, pode-se 

supor, levando em conta o n~o sincronismo de desenvolvimento 

do fungo, que esse fenômeno se passaria logo apôs a formai~º 

da VSE ou da HI a partir da VSE, de forma semelhante ao que 

acontece em folhas de aveia na interai~o R.sativa L. cv. 

"Shokan I" X P.coronata f.sp. avena~, ra~a 226 <TANI et 

alii, 1975a e 1975b). Entre o reconhecimento e a express~o 

do(s) gene(s} de resistência o fungo chegaria a alcan~ar uma 

etapa mais adiantada de desenvolvimento formando CMH, 1 ou 

2 haustôrios, e sô ent~o, o crescimento do fungo cessaria 

definitivamente, e os afeitos deletêrios do mecanismo de 

resistência tornar-se-iam visiveis ao microscópio. Uma 

parcela de colônias que se diferenciasse mais lentamente 

cessaria seu desenvolvimento na fase de VSE, 

estariam presentes nas células hospedeiras os 

quando jà 

fatckes 

responsàveis pela morte do fungo. Ou ent~o, os talos, cada 

Llm or i Ltndo de um urediniosporo, apresentariam niveis 

diferentes de sensibilidade aos fatores de resisténcia 

desencadeados, uns resistindo por mais tempo que outros á 

aç~o desses fatores. 

HEATH (1982), baseando-se nos estudos histológicos 

e ultra-estruturais sobre resistência a ferrugens, 

generaliza a afirmaç~o de que o desenvolvimento da fungo e 
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a resposta do hospedeiro podem diferir em distintos sítios 

de infecç•o num mesmo tecido. Desta forma sugere que tanto a 

populaç•o de urediniosporos que compôem o inôculo, como a 

populaç•o de células que compôem o tecido hospedeiro, n•o 

sejam homogêneas quanto ao estado de virulência ou 

resistência, respectivamente. 

5.3.2 - Cultivar com resistência induzida <MN-R). 

Provavelmente as plantas, como os animais, devem 

possuir gene(s) que codifica(m) os mecanismos de resistência 

característicos da espêcie, para todos os tipos de agentes 

infecciosos. E a resistência seria determinada pela 

velocidade e magnitude da express•o desses genes e da 

atividade dos seus produtos. Dentre os mecanismos 

característicos á uma planta est•o; (1) aqueles que as 

tornam n•o-hospedeiras á maioria dos parasitas; (2) 

que s•o respostas gerais ou inespecificas à 

aqueles 

injõrias 

mecanica ou metabôlica; (3) e aqueles com distintos graus de 

especificidade que as tornam hospedeiras resistentes a um 

grupo especifico de patôgenos <KUC,1987). Assim, geralmente, 

o tipo de interaç•o planta-patõgeno determina a velocidade e 

a magnitude da express•o de cada mecanismo. 

Plantas hospedeiras com resistência induzida 

mostram um grau de inespecificidade muito grande, sugerindo 

que o tratamento da planta com o indutor acionaria os 
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mecanismos mais gerais de resistência e produziria, alem 

disso, Ltm ~:?stado de "sensibilizaç2(o" na planta que a levaria 

acionar rapidamente deter mi riados mecanismos de 

resistência, quando em contacto com patôgenos potenciais, 

indenpendentes do tipo de interaç~o. <DEAN e KUC, 1985). 

O tratamento de folhas de cafeeiro cv. "Mundo 

Novo" com filtrado de fermento, 72 hs antes da inoculaç:~o 

com o fungo H.vsstatrix~ induziu uma redu~2(o de 83% no 

n~mero de lesaes por cm 2 (Tabela 3 e Figura 1). A partir das 

72hs apôs a inocula<;:~o, constatou-se uma reduç~o de 80% no 

nOmero de sitios de infec;•o por cm 2 (Tabela 15). Os dados 

das Tabelas 5,6, 9, 10, e 15 mostram que, até esse intervalo 

de tempo, 

induzida 

o fungo se desenvolve no cv. com resistência 

<MN-R) e no cv. SLlsceti vel <MN) de forma 

semelhante, tanto qualitativa quanto quantitativamente. Após 

esse intervalo de tempo 80% das colônias deixam de ser 

visualizadas pela técnica empregada no cv. MN-R Tabela 

15). A suposiçao é de que as colônias teriam sido abortadas 

nesse per-iodo de tempo, envolvendo talvez dràsticas 

alteraç~es na por;~o polissacaridica da parede celular do 

fungo, de forma a perder a afinidade pelo fluorccromo 

dietanol. Ou ainda, poderia ter ocorrido lise das estruturas 

do fungo formadas na cavidade sub-estomàtica pela açio de 

enzimas envolvidas no mecanismo de resistência. Assim, a 

por~~º do fungo externa á planta se desprenderia, nao 
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deixando esse sinais de sua prévia existência. Pelos dados 

das Tabelas 10 e 14 e Gràficos 4 e 8 pode supor-se que a 

maioria das colônias abortadas nesse periodo de tempo teriam 

atingido o estàgio de 2 CMH. 

As porcentagens de colônias no estãgio de 1 CMH no 

cv. com resistência induzida <Tabela 9 e Gràfico 3) 192 e 

288hs apõs a inoculaç~o, foram significativamente menores do 

que no cv. suscetível MN, nesses periodos de tempo e menores 

do que as porcentagens obtidas apôs 96 e 144hs, para esse 

mesmo cv. (MN-R). Este fato pode ser devido á dificuldade 

encontrada para se distinguir as estruturas do fungo em 

colônias colapsadas sem afinidade pelo fluorocromo, e 

apresentando uma auto-fluorescência amarela semelhante as 

cêlulas necrosadas do hospedeiro. Desta forma, muitas 

colônias podem ter sido classificadas erroneamente num 

estàgio anterior, como se tivessem se desenvolvido apenas 

atê o estàgio de VSE. 

5.3.3 - Cultivar "Mundo Novo ... 

O cafeeiro cv. "MLindo Novo" com gene de 

resistência vertical SH5 inoculado com H.vastatrix, ra~a II 

predominantemente, mostrou tipo de reaçao 3-4, segundo 

alta escala OLIVEIRA ( 1955c) , o qLte caracteriza 

suscetibilidade (Tabela 1). Esses dados se harmonizam com os 

obtidos por ESKES (1983). Apesar da alta sLtscetibilidade 
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desse cv. a essa raça do fungo, ca. de 40% das colônias 

foram abortadas nos diferentes estágios de desenvolvimento 

(Tabela 14 e Grãfico 8). A porcentagem maior de colônias 

abortadas (12,4%) apresentava 2 CMH. Somente 72hs apõs a 

inoculaç~o, um nómero relativamente alto (45%) das colônias 

apresentava 2 CMH. A presença de metabolitos dos 

urediniosporos solubilizados na ãgua de germinaç~o poderia, 

em 72hs, ter induzido, no cv. suscetivel, uma mudança em seu 

estado de resistência, e os urediniosporos que se 

desenvolveram mais lentamente poderiam ter sido afetados 

pelos efeitos deletêrios da express~o do estado alterado de 

resistência da planta. Pode-se também considerar a 

possibilidade de que esse cv. 11 Mundo Novo 11 possua um certo 

grau de resistência horizontal, a qual seria responsável 

por essa porcentagem de colônias abortadas. 

5.4 Influência do hospedeiro na diferencia~~º dos 

primeiros haustõrios em cêlulas epidêrmicas 

Segundo BUSHNELL(1972), pode se definir haustôrio 

como sendo o org~o especializado na absorç~o de nutrientes e 

qLtt? se forma dentro da c~lula hospedeira, como um 

prolongamento da cêlula-m~e de haustório. Somemte nesta 

parte do fungo n~o existe parede celular do hospedeiro 

separando o citoplasma do fungo do da célula da planta, o 

que poderia facilitar, de certa forma, a troca de 

metabolitos entre os dais organismos. Assim, é de se esperar 



que essa estrutura de fungo possa desempenhar 

importante no fenômeno da resistência. 
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um papel 

RAJENDREN (1968), relatou que em cv. suscetivel os 

primeiros haustbrios s~o diferenciados nas células 

subsidiàrias, fato confirmado mais tarde por RIJO e 

RODRIGUES (1978). No presente trabalho foi também observado 

esse comportamento na maioria das colônias que formaram 

haustOrio, porêm, foi constatado que mesmo o primeiro 

haustbrio pode, às vêzes, ser diferenciado na célula 

mesofilica, geralmente naquelas células que 

cavidade sub-estomãtica. 

delimitam a 

Apesar da parede celular dos haustõrios apresentar 

afinidade pelo fluorocromo dietanol, a dificuldade de 

penetra~~º do corante nas células hospedeiras inviabiliza o 

estudo quantitativo da formaç~o dessas estruturas através da 

t~cnica de fluorocroma;~o em discos de folhas descoloridos, 

segundo TIBURZY, et alii (1983). Por isso, empregou-se a 

t~cnica de retirada de fragmentos de epiderme, seguida da 

colora;~o dos mesmos com DAPI/sulfato de berberina, para a 

quantitativa dos primeiros haustórios 

diferenciados nas células epidérmicas. 

Comparando-se os dados da Tabelas 9 e Gràfico 

com os da Tabela 21 e Gràfico 14, 

Gràfico 4 com os da Tabela 

e os da Tabela 10 e 

e Gráfico 15, pode-se 
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constatar que de forma semelhante ,no cv. MN e no cv. com 

resistência induzida <M-R>, a quase totalidade (ca. de 80 a 

100%) das colônias apresentando 1 CMH diferenciaram 1 

haustorio na célula epidérmica, sendo que, no híbrido 

resistente Sch,apenas ca. de 66% o conseguem. Jà das 

colônias apresentando 2 CMH, apenas ca. de 50% diferenciaram 

2 haustbrios em células epidérmicas nos cv. MN e MN-R, e 

ca. de 20½ no hibrido Sch. Pelas observaçbes feitas, n~o e 

possível afirmar se as colônias restantes n~o diferenciaram 

haustõrio ou o fizeram em células do mesôfilo do hospedeiro. 

Observando os dados que dizem respeito ao tamanho 

dos haustbrios (Tabela 23 e Gràfico 15),observamos que os 

haustbrios nas interaçOes MN e MN-R tiveram um 

desenvolvimento semelhante atê 72hs apôs a inoculaçab 

sendo que, 96hs apbs a inoculaç~o, os haustõrios formados 

nas células epidérmicas do cv. MN-R mostraram um crescimento 

reduzido em relaç•o aos do cv. MN. No híbrido Sch, jà a 72hs 

apôs a inoculaç~o, os haustôrios apresentaram menor tamanho 

comparado áqueles desenvolvidos nas outras duas interaç~es. 

De forma semelhante, foi demonstrado n~o haver 

diferenças marcantes no desenvolvimento do primeiro 

haustôrio de Melampsora lini (Ehrenb.) Lev., raça 1, na var. 

de Linum usitatissimum L., (combinaç~o incompativell 

de M.lini,raça 228 na var. nº7, Ccombinaç~o compativel), nas 

primeiras 36hs apOs a inoculaç~o. Porêm a 48 e 60hs após a 
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apresentou-se menor do que 

na i nteraç~o 

na compativel 

124 

incompativel 

<LITTLEFIELD et 

alii, 1969). HEATH (1982) 

feij~o caupi cv. 11 TVL1 4552" 

relatou que nas interaçêles entre 

ou c:v. "PLtrple HL1ll Pinkeye" e 

U.phaseoli, os primeiros sinais morfolõgicos de resistência 

observados foram apôs a formaç~o do primeiro haustõrio. Em 

ambas as os haustàrios se desenvolveram 

normalmente por um certo periodo de tempo, mesmo apôs o 

necrosamento da célula hospedeira. 

5.5 Alteraç:Oes morfolôgicas da celula hospedeira 

correlacionadas com o desenvolvimento do fungo. 

O desenvolvimento das ferrugens em combinaçêles 

incompativeis ê usualmente acompanhado de alteraçêles 

morfolOgicas no hospedeiro. 

incompatibilidade encontrada 

A resposta mais comum de 

em interaç:~es com ferrugens é 

a necrose de c~lulas contendo haustôrios <HEATH, 1982). 

Segundo ROHRINGER e HEITEFUS (1984), a necrose é melhor 

definida morfologicamente, porque muito pouco se conhece 

sobre os danos funcionais que o processo de necrotizaç~o 

ocasiona na cêlula. Uma 

apresenta-se el etroni cament e 

célula totalmente 

densa ao 

necràtic:a 

microsc:Opio 

eletrônico, e com uma desorganizaç~o tal que n~o ê possivel 

distinguir-se organelas individualizadas. Ao microscópio 

ótico, a cêlula nec:ràtica é reconhecida pela cor marrom 

caracteristica e, quando corada cem corantes tipo azul de 
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Trypan, apresenta uma colorai~º diferente e muito mais 

intensa do que a célula normal. Ao microscõpio de 

fluorescência, a célula necrôtica é facilmente detectada por 

uma auto-fluorescência amarela característica. 

Entre os exemplos de incompatibilidade, 

caracterizados pelo ràpido necrosamento das cêl Ltl ,as 

invadidas por haustbrios, podem ser citadas as interaçbes 

entre: ll.pf-h-ise-ol i var. vignae e (J.sinensis cvs "TVu 4552" e 

"Purple HLtll Pinkeye" <HEATH, 1982) ; P.graminis f.sp. 

tri ti e i, raia 32 e T. a&-st ú 1 <J.J1J. "Prel ude-Sr5" (TIBURZY, 1984) . 

No presente trabalho, foi constatado que, nas três 

interaç~es de cafeeiro-ferrugem estudadas, 72 a 96hs após a 

inoculaç~o, ocorreu o necrosamento de células epidêrmicas ou 

mesofllicas contendo ou n~o haustOrios, ou mesmo associadas 

a colônias apresentando ou n~o haustõrio. A porcentagem de 

colônias associadas a células necrosadas no hospedeiro foi 

significativamente maior no hibrido Sch acima de 50'1/., 

144hs apbs a inoculaç~o) do que nas outras duas interaçbes 

(abai>:o de 20%, 144hs apos a inoculaç~o) (Tabelas 17, 18, 19 

e 20 e Gràficos 10, 11, 12 e 13). 

Em algumas interaç~es incompativeis entre 

hospedeiros e ferrugens, o necrosamento de células da planta 

aparentemente precede a inibi~•o do desenvolvimento do 

fungo, como, por exemplo, na intera~~º jà citada entre a 
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var. de trigo cem gene Sr5 de resistência ao gene P5 de 

virulência e da raça 32 da ferrugem de caule de trigo 

portadora daquele gene de virulência <TIBURZY, 1984). Nessa 

inter aç:àto, o autor mostrou que o desenvolvimento do 

haustOrio ocorreu ao redor de 24hs apôs a inoculaç~o; 32hs 

apôs a as células epidérmicas invadidas 

mostraram sinais de necrosamento e, sómente 72 a 96hs após a 

inoculaç:~o a inibiç~o do 

detectada. Segundo o autor 

crescimento da colônia 

durante o processo 

foi 

de 

necrosamento ocorreria deposiç~o de compostos tipo lignina e 

calose na célula hospedeira 

posterior do haustôrio. 

impedindo o desenvolvimento 

Jà em outras interações, a inibiç:~o do crescimento 

do fungo foi detectada algumas horas antes do necrosamento 

das células hospedeiras. ONDE et alii (1976} mostraram que, 

embora o necrosamento das células hospedeiras seja bastante 

proeminente na interaç~o entre R.sativa cv. "Shokan I" e 

raça 226, ele ocorre Bhs após a 

inibiç~o do desenvolvimento do fungo. No entanto, bem antes 

do haustõrio, da formaç:~o 

estruturais j .'à haviam sido 

as primeiras alterações 

detectadas (12hs após a 

inoculaç:~o>, como o aumento do número de vesiculas de Golgi 

e a occrr@ncia de depósito de material eletronicamente denso 

nessas vesiculas e na parede da célula hospedeira. Hà 

evidências de que, nessa interaçao, eventos de primária 
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importancia devem ocorrer na cavidade sub-estomàtica antes 

da penetraçao do haustório, e sô apôs o fungo ter mostrado 

sinais de inibiçao de crescimento ê que as células 

hospedeiras evidenciam o seu necrosamento. 

Os resultados obtidos no presente trabalho mostram 

que, como no segundo exemplo citado no paràgrafo anterior, 

na intera~~º incompativel Sch e raça II da ferrugem do café, 

o necrosamento das càlulas hospedeiras ocorreu aparentemente 

apôs a inibiçào do fungo. Depois de 48hs da inoculaçào, o 

fungo jà apresentava sinais de inibiçào de desenvolvimento, 

como pode ser visto pela anàlise das Tabelas 9 e 10 e dos 

Gràficos 3 e 4. Estas Tabelas e Gràficos mostram que o 

n~mero de colônias nos estàgios de 1 a 2 CMH ê bem menor (40 

a 50%) do que no cv. suscetivel, e que 72hs após a 

inoculaçao, essa inibiç~o fica bem evidenciada pelo reduzido 

tamanho das colônias, cerca de 30% do tamanho das colônias 

no cv. suscetivel MN (Tabela 16 e Gràfico 9). No entanto, 

apenas um nbmero insignificante de colônias apresentaram-se 

associadas a necrosamento da c~lula hospedeira 72-96hs após 

a inoculaçao, sendo que essa porcentagem só atingiu níveis 

próximos de 50%, 192hs apôs a inoculaçâo. 

Embora e necrosamento da célula hospedeira seja 

uma resposta frequente de plantas hospedeiras resistentes á 

ferrugens, seu papel no mecanismo da 

resistência e seu modo de aç~o ainda s~c motivos de muita 
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controvêrsia. Os resultados de algumas pesquisas têm sido 

interpretados como uma indicaç~o do papel primàrio do 

necrosamento na incompatibilidade , enquanto resultados de 

outras pesquisas sugerem que a necrose seja mais a 

consequência do que a causa da morte do fungo. Os dados do 

presente trabalho fornecem evidências de que, na intera~~º 

incompativel estudada <Sch X raça II) o necrosamento n~o 

deve ser a causa primària da inibi;ao do fungo, jà que 

ocorreu posteriormente á inibiç~o deste. Esses mesmos dados 

n~o trazem, porém qualquer indicaçMo de que o necrosamento 

seja consequência da morte do fungo. 

No presente trabalho, outra altera~~º morfolôgica 

observada, 72hs apôs a inoculaç~o do fungo, foi Ltm 

espessamento do citoplasma da c~lula hospedeira envolvendo o 

haustOrio formado na cêlula epidérmica do híbrido Sch (60%) 

(Tabela 24). Esse encapsulamento do haustôrio foi observado 

com pouca frequência no cv. suscetivel 

suscetível com resistência induzida (24%). 

( 10%) e no cv. 

Esse tipo de resposta de resistência jà foi 

relatado para outras interaç~es envolvendo outras ferrugens, 

como por e>:emplo para {l.sint:"ns.is (Torner) cv. "Deem Anne" e 

U.phaseoli (Pers.) var. ~1 ignae (HEATH, 1971). Segundo o 

autor, enquanto a necrose induzida pelo haustOrio na célula 

hospedeira acarreta a morte imediata do haustOrio e da CMH, 

no encapsulamento do haustOrio, pecL!l i ar ao cv. "Queen 
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Anne'', o haustbrio sobrevive por um tempo, pois algumas 

outras CMH s~o ainda formadas, posteriormente. Através de 

estudos histológicos, foi detectada a presença de compostos 

tipo calose nesses espessamentos que aparentemente s~o 

formados á partir da membrana da célula hospedeira 

envolvendo o haustbrio, o que dificulta assim a troca de 

metabolitos entre os dois organismos. A desnutriç~o do 

fungo, causada pela impossibilidade do haustbrio absorver 

nutrientes, poderia ser uma das causas da morte do fungo. 

Embora os resultados do presente trabalho n~o 

contribuam de forma decisiva para o estabelecimento dos 

eventos primàrios que determinariam a incompatibilidade 

entre cafeeiros resistentes ou com resistência induzida e a 

ferrugem, eles fornecem evidências que constituem um passo a 

mais nos esforços de se esclarecer o mecanismo de 

resistência envolvido nas interaçôes consideradas, além de 

estarem de acordo com as reflexôes escritas por HEATH em 

1982, diante dos resultados dos estudos histolbgicos e 

ultraestruturais feitos até aquela data. A autora sugere ser 

possivel generalizar que: (1) exista uma grande diversidade 

entre diferentes interaç~es incompatíveis e cada uma delas 

exiba suas prOprias características em termos de grau de 

crescimento do fungo ou tipo e tempo de resposta do 

hospedeiro, e do aparente efeito dessas respostas sobre a 

fungo; (2) o desenvolvimento do fungo e a resposta do 
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hospedeiro podem diferir em distintos sities de infec;~o num 

mesmo tecido de uma dada intera~~o. Essas pondera;ôes 

apontam a possibilidade de que diferentes eventos devam ser 

de fundamental importência para diferentes intera;~es ou 

mesmo em diferentes sities de infec;~o num mesmo tecido; ou 

ainda~ que o evento primàrio seja único e universal, nao 

relacionado com a maioria ou com todas as respostas 

observadas até o momento. 
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6- CONCLUSC9ES 

Os resultados obtidos no presente trabalho 

possibilitaram as seguintes cbnclus~es: 

(1)- O desenvolvimento do fungo H.vastatrix, nas 

combinaç~es incompativeis estudadas, n•o sofreu inibiç•o em 

estàgios de prê-penetraç~o, mas somente apôs a diferenciaç~o 

da vesicula sub-estomàtica ,quando o fungo jà se encontrava 

no interior da folha. 

(2)- A expressão do mecanismo de resistência 

inerente ao hibrido "Sarchimor", portador do gene de 

resistência SH6, com reaç~o de resistência tipo i, pode ser 

detectada ao microscõpio entre 48 e 72hs da inoculaç~o do 

fungo, quando: 

(2a)- As colônias (73,7%} foram abortadas 

antes de diferenciarem a segunda célula-m•e de haustõrio (2 

CMH>, e destas um grande n~mero (38,ii.) atingiu o estàgio de 

1 CMH cem 1 haustOric na célula epidêrmica. 

(2b)- O crescimento da colônia se restringiu 

a poucas células além da cavidade sub-estcmàtica, atingindo 

em média uma extens~o de 26um, 96hs ap~s a inoculaç~o. 

(2c)- Somente ca. de 96hs ~pOs a inibiçlo de 

desenvolvimento do fungo, as células hospedeiras da epiderme 

e do mesàfilo mostraram sinais de necrosamento. Portanto 
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cêlula(s) hospedeira(s}. 
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a morte da(s) 

(2d}- As 192hs apôs a inoculaç~o, a maioria 

dos sitias de infecç~o, apresentou-se associada a mais de 5 

células hospedeiras necrosadas, 1 a 2 na epiderme e 3 ou 

mais no mesbfilo. As estruturas do fungo também mostraram 

sinais de necrosamento, apresentando-se colapsadas e com 

auto-fluorescência amarela. 

(2e}- Associadas a colônias abortadas, n~o s0 

células hospedeiras contendo haustõrios se apresentaram 

necrosadas como tambem células vizinhas áquelas invadidas 

por haustOrios, ou mesmo células associadas a colônias que 

n~o diferenciaram CMH. 

(3)- A resistência induzida em "MLtndo Novo" pela 

aplicação de extrato de fermento, aparentemente ê expressa 

através de mecanismo(s) distinto(s) da resistência genética 

inerente ao hibrido "Sarchimor". Pois, nessa interaç~o, as 

alteraç~es nas estruturas do fungo que devem ter ocorrido, 

foram de tal ordem que impossibilitaram a visualizaç~o do 

fungo 72hs apbs a inoculaç~o, pelas técnicas utilizadas no 

presente trabalho, visto que, o nOmero de sities de infecç~o 

por cm 2 diminuiu 80% a partir desse horàrio. Alêm disso, o 

abortamento das colônias devido ao(s) mecanismo< s) de 

resistência induzida aparentemente n~o foi acompanhado de 

necrosamento de células hospedeiras. 



( 4) - Na intera;~o compativel, entre o cv "l"lundo 

Novo" 1 portador do gene de resistência s~-15, e a r21ça II de 

H.vastatrix, uma porcentagem consideràvel (ca. de 40%) de 

colônias foram abortadas, antes de atingirem o estàgio de 3 

CMH. Al gLtmas dessas cc:il ôn ias abortadas mostraram-se 

associadas á reaç~o necrOtica de células hospedeiras, tanto 

da epiderme como do mesOfilo; contendo ou n~o contendo 

haustôrios. O nõmero de células hospedeiras necrosadas por 

colônia abortada raramente excedeu a dois. Esse fato sugere 

qLtE• <::l CV. "Mundo Novo" também expressou um certo grau de 

resistência, qLte pode ser considerada uma resisténcia 

horizontal (:)L\ uma resistência induzida. Esta t'.tl ti m,t, 

ocorreria no intervalo de tempo entre a deposi~~o dos 

urediniosporos na epiderme da folha e a penetra~~º dos 

haustOrio nas células hospedeiras ! 48hs), devido a 

metabolitos do fungo liberados na àgua de germinaç~o, 

(5)- O primeiro haustOrio foi geralmente diferenciado na 

célula epidérmica, entre 48hs e 72hs após a inoculaçãto, 

independente do hospedeiro envolvido na interai;:à!o. Na 

intarai;:~o incompatível Sch-raça I I, o(s) pt'"imeiro(s) 

haustório(s) tiveram seu crescimento inibido, e mostraram-se 

encapsulados em uma formaç~o aparentemente oriunda da célula 

hospedeira. 
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