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"Um barco sai para o leste e o outro para o oeste 

Levados pelo mesmo vento que sopra;  

É a posição das velas, e não o sopro do vento, 

Que determina o caminho que eles seguem.  

Como os barcos no mar, assim são os caminhos do destino  

Ao navegarmos ao longo da vida;  

É a posição da alma que determina a meta, 

E não a calmaria ou a briga". - Ella Wheeler Wilcox 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A importância do café na economia mundial é inegável, desde seu cultivo a sua 

comercialização, cria inúmeros empregos em todo mundo, fazendo sua importância crucial 

tanto na economia, como na política dos países (ICO, 2013). 

A partir do século XX verificou-se um aumento da produção e consumo do café, 

destacando-se como principal área de produção a América do Sul, em grande parte devido ao 

Brasil e à Colômbia, que são os principais produtores mundiais de café (OPINIÃO, 2012). 

Neste âmbito, a produção de café no Brasil atingiu em 2012, o montante de 50,8 milhões de 

sacas de 60kg (MAPA, 2013). 

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

uma das mais importantes patologias limitantes de produção do cafeeiro e mais de 75% das 

plantações são suscetíveis às principais raças fisiológicas do fungo. Se não controlada, a 

ferrugem provoca perdas entre 30 a 50% da produção (ZAMBOLIM et al., 2002). 

O uso de fungicidas na agricultura não só onera o custo de produção, como apresenta 

efeitos no âmbito ambiental através da degradação dos recursos naturais: nos problemas de 

intoxicação de aplicadores de defensivos agrícolas, no aumento dos riscos da presença de 

resíduos nos produtos colhidos, assim como, no surgimento de raças do fungo resistentes. 

Esses fatores têm levado a uma procura crescente por práticas de manejo de doenças mais 

racionais (ZAMBOLIM et al., 2002). 

Dentre as formas alternativas de controle, destaca-se o cultivo de variedades 

resistentes, sendo que a adoção desta estratégia pelos agricultores é simples, barata e reduz o 

uso de agrotóxicos na cafeicultura. Porém, a quebra da resistência de algumas cultivares com 

resistência tem limitado a utilização desses materiais por um período longo no campo 

(BARBOSA et al., 2005). Entretanto, várias fontes de resistência já foram identificadas e 

podem ser utilizadas pelos Programas de Melhoramento visando à obtenção de variedades 

resistentes (FRANCHINI et al., 2007).  

O objetivo do estágio foi acompanhar as atividades rotineiras do Laboratório de 

Biotecnologia Vegetal (LBI) e especificamente acompanhar as atividades laboratoriais para a 

validação de marcadores ligados a resistência à ferrugem do cafeeiro (Hemileia vastatrix).  

Outras atividades realizadas foram desde a coleta em casa de vegetação de plantas 

suscetíveis, ao inóculo dos uredósporos nessas plantas para manutenção da Himeleia vastatrix 

sob condições especiais, de umidade, temperatura e irrigação. Houve também a participação 
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na palestra promovida pela Lifetecnologie “Ion Torrent PGM: A revolução dos chips 

semicondutores”. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DE ESTÁGIO 

 

O Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) é o órgão de pesquisa que dá 

embasamento tecnológico às políticas públicas de desenvolvimento rural do Estado do 

Paraná, buscando soluções inovadoras para o meio rural e também para o agronegócio. 

 As tecnologias do IAPAR distinguem-se pelo seu rigor científico, e respeito à 

realidade tanto dos agricultores, como também do ambiente, aliando assim, as exigências dos 

consumidores com as necessidades da agroindústria (IAPAR, 2013). 

A história do IAPAR começou na segunda metade da década de 60, pela mobilização 

e esforço de produtores, técnicos e lideranças. Eles entendiam que a monocultura tornava a 

economia frágil e era necessário diversificar a pauta de produção (IAPAR, 2013). 

Para fazer isso, também era preciso um suporte tecnológico sólido, daí a luta daqueles 

visionários pela criação de um centro estadual de pesquisas. De modo emblemático, parte 

substancial dos recursos necessários à empreitada foi obtida junto ao Instituto Brasileiro do 

Café (IBC) e à Organização Internacional do Café (OIC) (IAPAR, 2013). 

Com sede em Londrina e atuação em todo o Paraná, a estrutura abrange 19 fazendas 

experimentais, 25 laboratórios de diferentes áreas de especialidade para pesquisa e prestação 

de serviços e 23 estações agrometerológicas. 

Esse aparato dá apoio a 14 programas de pesquisa: agroecologia, agroenergia, 

algodão, café, cereais de inverno, culturas diversas, feijão, fruticultura, manejo do solo e água, 

milho, produção animal, propagação vegetal, recursos florestais e sistemas de produção. No 

total, são conduzidos 252 projetos, com 620 experimentos espalhados pelo Estado, trabalho 

realizado em estações experimentais do próprio IAPAR e em parceria com cooperativas, 

associações de produtores, universidades e outros centros de pesquisa. 

O Laboratório de Biotecnologia Vegetal (LBI) foi fundado em dezembro de 2000,  

voltado ao avanço das pesquisas de vanguarda para a Agricultura do Paraná, onde se 

desenvolve pesquisas com café, cana de açúcar, plantas modelo (como tomate) e com citros.  

Dentre as técnicas desenvolvidas no LBI, destacam-se técnicas de PCR, PCR em 

tempo real, Southern Blot e transformação genética de plantas. Essas técnicas permitiram que 
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no laboratório fosse desenvolvida uma biblioteca genômica de BAC (que serve como controle 

positivo nesse trabalho) e melhoramento de citros. 

 

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. CAFÉ 

 

O café é uma das mais importantes culturas, é consumido em todo o mundo e tem 

importância significativa na economia de produção de muitos países.  Além disso, o café é 

umas das commodities mais importantes da agricultura e é responsável por cerca de metade do 

total das exportações de produtos tropicais. O café destaca-se em países tropicais como Brasil, 

Vietnã e Columbia, cujo montante de produção equivale a 50% da produção global. 

Entretanto, o café possui importância também em países não tropicais, visto que estes podem 

estar envolvidos no processo de industrialização e também na comercialização (MONDEGO 

et al., 2011). 

A cadeia agroindustrial de café constitui um dos setores importantes da economia 

brasileira, cuja expressiva participação na exportação e na geração de emprego e de renda, 

representa, no médio e no longo prazo, um dos principais produtos estratégicos para o País 

(TEIXEIRA, 2002). Isso pode ser evidenciado na previsão de produção para safra de 2013 

feita pela CONAB (2013), a qual prevê uma produção em torno de 50 milhões de sacas 

(60kg).  

O Brasil totaliza 2.375,79 mil hectares de área plantada do grão, cuja produção 

prevista para safra de 2013 está nas seguintes regiões produtoras com os respectivos volumes 

de produção: Minas Gerais (25.151.592 de sacas), Espírito Santo (12.836 milhões de sacas), 

São Paulo (3,7 a 4,0 milhões de sacas), Bahia (2.204,6 mil sacas) e Paraná (1.820 mil sacas) 

(CONAB, 2013). 

O café tem sua origem descrita na Etiópia, centro da África, onde ainda hoje faz parte da 

vegetação natural, chegando à Europa no século XV. Sendo a Arábia a responsável pela 

propagação da cultura do café (OLIVEIRA et al., 2012).  

Os cafeeiros pertencem à família Rubiaceae, e ao gênero Coffea, o qual possui todas as 

espécies diplóides com 2n = 22 cromossomos, exceto para a espécie tetraplóide C. arabica, 

com 2n = 44 cromossomos (IVOGLO, 2007).  
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Existem mais de 100 espécies conhecidas, mas apenas duas têm 

importância comercial. Coffea arabica L., conhecido como café arábica, é 

responsável por aproximadamente 70% da produção global  e produz um café de qualidade 

superior,  mas sua produção é frequentemente  afetada por  doenças  e pragas. Coffea 

canephora, chamado de café robusta, contribui com os restantes 30% da produção global  e é 

mais tolerante a algumas doenças e pragas, mas a qualidade do seu produto é inferior 

(ALVARENGA et al., 2005). 

 

3.2. FERRUGEM ALARANJADA DO CAFEEIRO E RESISTÊNCIA 

 

A ferrugem alaranjada das folhas (Hemileia vastatrix Berk. & Br.) é a principal 

enfermidade do cafeeiro no Brasil e ataca as plantações em todas as regiões do mundo. 

Constatada no Brasil, em 1970, quando todas as variedades cultivadas eram suscetíveis à raça 

II detectada. O prejuízo causado pela doença atinge, em média, 35%, porém sob condições de 

estiagem prolongada nos períodos de maior severidade da doença, as perdas na produção 

podem atingir mais de 50%. O controle químico, embora seja a principal forma de controle da 

doença, é uma prática onerosa e de difícil implementação (GARÇON, et al. 2004.). Além 

disso, esta prática coloca em risco o meio ambiente e a saúde do homem (BARBOSA et al., 

2005). 

Cultivares resistentes ou tolerantes são de muito interesse dos produtores, pois 

reduziriam grande parte dos custos de produção. Diversas populações resistentes têm sido 

desenvolvidas nos países produtores de café (BONOMO et al., 2004). Além disso, o cultivo 

de variedades resistentes é o método mais eficaz e econômico para o controle da doença além 

de minimizar impactos no ambiente pela redução de produtos químicos utilizados. 

Alguns genótipos, supostamente resistentes à ferrugem são denominados Híbrido de 

Timor, cafeeiros selecionados na ilha de Timor português, possivelmente resultantes do 

cruzamento natural de C. arabica e C. canephora, retrocruzados com C. arábica (BONOMO 

et al., 2004)  

Entretanto, a resistência à ferrugem dos cafeeiros vem sendo quebrada pelo 

surgimento de novas raças, o que dificulta a obtenção de cultivares com resistência completa e 

durável. Vários genes de resistência em um mesmo genótipo dificultam esta quebra de 

resistência (SERA et al., 2010). 
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Segundo SERA et al. (2010), os fatores de resistência dos cafeeiros conhecidos são Sh1 

a Sh9, contrastando com os respectivos fatores de virulência V1 a V9, os quais estão presentes, 

sozinhos ou em combinações, em 45 raças identificadas no mundo (VÁRZEA & MARQUES, 

2005, apud SERA et al., 2010). Sendo que os genes Sh6, Sh7, Sh8 e Sh9 são do C. canephora, 

um dos parentais do Híbrido de Timor (HDT) e de outros híbridos interespecíficos como o 

“Icatu”. Várias plantas do HDT possuem pelo menos os genes Sh5 a Sh9 (BETTENCOURT et 

al., 1992, apud SERA, 2010). Tem sido confirmada a existência de outros genes maiores em 

derivados do HDT (RODRIGUES-JUNIOR et al., 2000, apud SERA, 2010). 

O desenvolvimento de cultivares com vários genes Sh e com outros genes maiores ou 

menores é de extrema importância para obter uma resistência durável. A porcentagem de 

plantas com esporulação da ferrugem tem sido um parâmetro utilizado no programa de 

melhoramento genético de café do IAPAR para identificar cafeeiros com mais genes Sh não 

quebrados pela ferrugem (SERA et al., 2005, 2007). 

 

3.3. MARCADORES MOLECULARES 

 

O melhoramento genético tem influenciado de maneira decisiva no incremento da 

adaptabilidade e produtividade dos cultivos, entretanto, para a eficiente obtenção de ganhos 

genéticos no melhoramento é necessário um conhecimento detalhado da constituição genética 

das espécies (BERED et al., 1997).  

Com o advento das técnicas de biologia molecular, tornou-se possível a manipulação 

do ácido desoxirribonucleico (DNA), culminando com o surgimento dos marcadores 

moleculares na década de 1980, esses marcadores têm acompanhado os avanços da era 

genômica, beneficiando-se do grande volume de informações de sequências de DNA 

disponível (GUIMARÃES et al., 2009).  Os estudos de identificação, caracterização e 

mapeamento genético estão sendo realizados com maior segurança, rapidez e eficiência. A 

utilização de marcadores possibilita a avaliação da variabilidade genética existente dentro e 

entre espécies distintas. Assim como, novos alelos provenientes de espécies evolutivamente 

relacionadas também poderão ser incorporados aos programas de melhoramento. Portanto, o 

emprego destas técnicas, juntamente com os conhecimentos de genética quantitativa e de 

condução de populações segregantes, permitirá a criação e o desenvolvimento de novos 

genótipos, onde o potencial genético de cada espécie será maximizado (BERED et al., 1997). 
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A identificação molecular dos fatores de resistência é uma tarefa necessária, pois gera 

informações úteis para sua aplicação imediata e consequente aceleração dos métodos de 

melhoramento convencional. Embora a resistência da ferrugem tenha sido amplamente 

estudada e documentada, a elaboração de estratégias que envolvam o uso de marcadores 

moleculares é incipiente (HERRERA et al., 2009). Em espécies do gênero Coffea, onde as 

informações disponíveis são muito escassas em nível molecular, a obtenção de marcadores 

ligados a principal doença desta cultura pode auxiliar tanto os programas de melhoramento 

assistido, como para o estabelecimento de estratégias de clonagem de genes de resistência a 

H. vastatrix (DIOLA, 2009). 

Os SCARs (Sequence Characterized Amplified Regions) podem conter  seqüências de 

DNA repetitivo e são usados como pontos de referência física no genoma  e como marcadores 

genéticos. O SCAR é um marcador molecular co-dominante, que pode ser identificado por 

PCR. Em geral, os marcadores SCAR são amplificados a partir de primers obtidos da 

conversão de outros marcadores derivados da PCR, como os RAPDs e os AFLPs (NUCCI, 

2007).  

Desenvolvida em meados da década de 1990 (ZABEAU & VOS, 1993; VOS et al., 

1995), o AFLP baseia-se na obtenção e análise de fragmentos de DNA obtidos por digestão 

com enzimas de restrição e etapas seletivas de amplificação por PCR, sendo um tipo de 

marcador dominante, ou seja,  impossibilita a distinção entre o homozigotos e heterozigotos. 

Enquanto o primer de AFLP é dependente de restrição enzimática, possível de imperfeições, e 

de uma curta sequência seletiva para amplificação, os primers SCAR (com média de 20 pb) 

aumentam o poder de resolução dos marcadores AFLP  que possuem apenas 3 bases seletivas. 

A diminuição das distâncias genéticas entre os mapas de marcadores AFLP e SCARs é 

resultante da especificidade do amplicon, que possibilita identificar genótipos polimórficos 

positivos para os marcadores anteriormente não detectados pelas técnicas AFLP (ZABEAU & 

VOS, 1993; VOS et al., 1995). 

Além da aplicação direta para estudos moleculares de identificação de genes de 

resistência, os marcadores SCARs possuem um elevado potencial para uso em programas de 

melhoramento genético assistido por marcadores (BERALDO et al., 2009). Podem ser usados 

para monitoramento do gene em métodos de retrocruzamento ao longo de gerações visando a 

resistência da raça específica em cultivares de alta performance produtiva, contribuindo 

efetivamente nos programas de melhoramento em café, aumentando a eficiência e reduzindo o 

tempo de seleção (BERALDO et al., 2009). 
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4. OBJETIVOS  

 

O objetivo principal foi detectar a presença de genes relacionados à tolerância à 

Ferrugem Alaranjada em genótipos de cafeeiro e visando a validação da resistência à 

Hemileia vastatrix Berk.et Br. 

 

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar o protocolo de extração. 

 Avaliar marcadores ligados a um fator de resistência à raça II de ferrugem, provenientes 

da introgressão de Híbrido de Timor em uma geração segregante F2 obtida a partir do 

cruzamento entre o parental (1) C. arabica cv. Bourbon Vermelho e o parental (2) C. 

canephora cv. Robusta.  

 Avaliar fenotipicamente a resposta de resistência à ferrugem de um genótipo tolerante e 

outro genótipo suscetível. 

 

5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1. VALIDAÇÃO DOS MARCADORES  

 

5.1.1. Isolamento do DNA genômico 

 

Foram utilizadas 47 folhas de café (numeradas de 1 a 47) da F2 advinda de um 

parental suscetível e outro resistente, cedidos pelo Instituto Agronômico de Campinas (IAC). 

Esses genótipos foram classificados, quanto sua resistência ou suscetibilidade, através de um 

teste visual no campo. Também foi extraído DNA de um cafeeiro com introgressão de 

Híbrido de Timor, previamente amplificada (denominada HT), para utilização de controle 

positivo na PCR. 

O DNA genômico foi isolado a partir de folhas preservadas à -80°C de plantas adultas 

pelo método descrito por PEREIRA, et al. (2009) (protocolo adaptado de FERREIRA, & 

GRATAPAGLIA, 1998). Aproximadamente 5g de folhas de café foram maceradas em 
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nitrogênio líquido, sendo pesados 200mg desse pó, e adicionados 700μL do tampão de 

extração CTAB 2% (CTAB 2%; 100mM Tris-HCl pH 7,5; 20mM de EDTA pH 8,0; 1,4M 

NaCl; 1% de PVP) com adição de 2% de β-mercaptoetanol seguida de incubação a 65°C por 

30 minutos. Ao final deste período, as amostras foram resfriadas a temperatura ambiente e 

foram adicionados 600μL de clorofórmio-álcool isoamílico (24:1), que foram invertidos 

gentilmente por 5 minutos para a obtenção de uma emulsão que, posteriormente, foi 

centrifugada a 14000 rpm por 5 minutos. O sobrenadante foi retirado, e foram adicionados 

400μL de isopropanol a -20º C. As amostras foram colocadas a -20º C por aproximadamente 

15 minutos, para precipitação dos ácidos nucléicos. Em seguida, as amostras foram 

centrifugadas a 7500 rpm durante 5 minutos. O pellet foi lavado por 2 vezes com 500μL de 

etanol 70% , ficando imerso por 5 a 10 minutos a cada vez e em seguida lavado com 1000μL 

de etanol absoluto durante 3 minutos. O pellet foi secado e ressuspendido com 30μL de água 

deionizada autoclavada.  

Após a extração verificou-se qualidade do DNA através de um gel de agarose 1% e a 

quantificação foi feita no NanoDrop 1000 (Termo Scientific). Após os resultados da 

eletroforese, foram adicionados 2μL de RNAse A à amostra, a qual foi incubada à 37°C por 1 

hora. Através de nova análise do gel de agarose, as amostrar foram diluídas para 100ng. μL
-1

. 

 

5.1.2. PCR 

 

Foram testados oligonucleotídeos iniciadores desenhados para genótipos com 

introgressão de Híbrido de Timor a partir de marcadores SCARs (Sequence Characterized 

Amplified Regions) provenientes de marcadores AFLP (Amplified Fragment Length 

Polymorphism), que flanqueiam o lócus de resistência à raça II, de acordo com o trabalho de 

DIOLA (2009) (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Relação das marcas que originaram os marcadores SCARs mais próximos e flanqueando o loci de 

resistência 

Marcador Sequência do primer Tamanho do amplicon (pb) 

M19 EGTA/ETGA CAAGCCGATCATAACTTATC 533 

M20 ETGC/EACA CTGATACGGGCAATCTTATC 459 

 

Foi realizada a validação dos SCARs nos genótipos por PCR de acordo com a 

metodologia proposta por PARAN & MICHELMORE (1993) com modificações. A 
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amplificação dos SCARs foi realizada usando touchdown, com 3 ciclos de 94°C por 30s, 66°C 

(-2 °C ) a cada ciclo por 30s e 72 °C por 60s e 28x 94°C 30s, 58°C 30s, 72°C 60s , em um 

volume final de 20µL, utilizando 2,0µL de DNA genômico (10 ng. µL
-1

), e os demais 

reagentes:  2,0µL de tampão PCR (10X – Invitrogen), 2,0µL de MgCl2 (50mM – Invitrogen), 

1,0µL de dntp Mix (10 mM – Invitrogen), 1,0µL de cada primer sense (10µM – Eurofins), 

1,0µL de cada primer reverso (10µM – Eurofins) e 1U de Taq DNA Recombinat (Invitrogen), 

em termociclador Veriti (Applied Biosystem). Como controle positivo da PCR, utilizou-se o 

BAC de Híbrido de Timor relacionados aos loci e também a amostra já conhecida e 

previamente amplificada. O produto da PCR foi submetido à eletroforese em gel de agarose 

(1,5%). 

 

5.2. AVALIAÇÃO DA RESPOSTA FENOTÍPICA DA DOENÇA 

 

5.2.1. Material vegetal 

 

Foram utilizadas folhas de plantas provenientes de populações de melhoramento 

instaladas no campo experimental do Instituto Agronômico do Paraná (Londrina – Paraná): 

Genótipos derivados de Híbrido de Timor. 

 

5.2.2. Avaliação da resistência à ferrugem 

 

A avaliação dos genótipos para a resistência à ferrugem alaranjada do cafeeiro foi 

efetuada do Laboratório de Biotecnologia Vegetal – IAPAR e foi feita em discos foliares. A 

caracterização da resistência à infecção realizou-se usando uredósporos da raça II de H. 

vastatrix. 

Recipientes de acrílico (12,0 x 12,0 x 2,5 cm: gerbox) com tampa foram utilizados 

para acomodar as amostras.  As caixas e materias foram desinfetados em hipoclorito de sódio 

a 0,3% por 2 horas.  A montagem do recipiente compreendeu na colocação de uma espuma de 

0,8cm de espessura no fundo, recoberta com uma malha de nylon para evitar o contato direto 

das folhas com a água (30mL). 

A princípio, foram testados apenas dois genótipos: um previamente determinado como 

tolerante e outro determinado como suscetível. De cada genótipo foram coletadas folhas 
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jovens completamente expandidas em plena atividade fisiológica. As folhas foram lavadas em 

água corrente e enxaguadas em água destilada. Em seguida cortadas em discos de 2,5cm de 

diâmetro e uma posterior lavagem destes para a remoção do conteúdo de células lesionadas. 

Os discos foram acomodados nos recipientes com a superfície abaxial voltada para cima. O 

desenho experimental foi composto de duas parcelas (caixas) com dois genótipos para cada 

caixa e 8 repetições (8 discos para cada genótipo = 16 discos por caixa = 16 repetições por 

genótipo). 

Os uredósporos foram obtidos do Laboratório de Biotecnologia do Cafeerio (BioCafé) 

do Instituto de Biotecnologia Aplicada a Agropecuária (Bioagro) da Universidade Federal de 

Viçosa. Com o auxílio de uma micropipeta aplicaram-se 10 gotas de 5,0µL de suspensão de 

uredósporos em água destilada (2,0mg.mL
-1

) em cada disco foliar, as caixas permaneceram 

abertas por aproximadamente 3 horas. Os gerbox contendo os discos foliares foram colocados 

por um período de 24 horas em ausência de luz, depois expostos a um fotoperíodo de 12 horas 

de luz sob 22°C (± 2) e a saturação da umidade relativa do ar foi mantida até o final das 

avaliações. As avaliações serão feitas aos 18, 24, 36 e 48 dias após a inoculação de acordo 

com a metodologia descrita por ESKES & TOMA – BRAGHINI (1982). 

Foi considerado que mais de 3 discos com mais de um ponto de esporulação 

caracterizaria a suscetibilidade do genótipo. Foram realizadas novas repetições para genótipos 

que apresentarem avaliação duvidosa e também o mesmo processo foi repetido para 

resultados contraditórios aos resultados da genotipagem com marcadores moleculares. 

 

 

6. RESULTADOS 

 

 

6.1. QUANTIFICAÇÃO E QUALIDADE DO DNA 

 

Através da quantificação (tabela 2), observou-se que 68% das 47 amostras 

apresentaram uma ótima qualidade do DNA, uma vez que a proporção das absorbâncias, de 

260/280, ficaram dentro do previsto que é entre 1,8 e 2,0. Em contra partida, ao analisar as 

proporções de 260/230, apenas 49% das amostras apresentaram boa qualidade, dentro do 

previsto entre 2,0 e 2,2. Ao passo que apenas 23% das amostras mostraram proporções ideais 

para as duas relações de absorbância. A absorbância fora dos padrões estabelecidos, é 

explicada por PEREIRA, et al. (2009), que constata que o cafeeiro é uma espécie sujeita a 
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muita oxidação, principalmente nas folhas e nos frutos, e  os compostos fenólicos estão 

presentes em quantidades expressivas nesses tecidos.  

Apesar da quantificação pelo NanoDrop não poder ter sido considerada como ótima,  

quando as amostras foram visualizadas em gel de qualidade (figuras de 1 a 4a), observou-se 

que, apesar da constatação da presença de RNA,  as amostras obtidas apresentaram uma ótima 

qualidade do DNA, concordando com os resultados obtidos por PEREIRA, et al. (2009), do 

qual se adaptou o protocolo.  

Para apenas as amostras 5, 8 e 13, fez-se nova extração (junto com a última extração, 

Figura 4a), por apresentarem concentração inferior a 100ng. µL
-1

 e/ou apresentarem padrões 

fora do estabelecido na quantificação pelo NanoDrop. Após a extração e análise do gel de 

qualidade, essas amostras foram quantificadas pelo NanoDrop (5 rep, 8 rep e 13 rep). 

 

Tabela 2. Parâmetros observados na quantificação das amostras 1 a 47 pelo NanoDrop 1000 (Termo Scientific) 

Amostra ng. µL
-1

 260/280 260/230 Amostra ng. µL
-1

 260/280 260/230 

1 398,28 2,09 2,26 28 641,58 2,03 1,50 

2 1156,79 2,09 2,36 29 508,63 2,02 1,63 

3 582,79 2,05 2,25 30 381,95 2,08 2,30 

4 433,81 2,04 2,25 31 353,14 2,03 2,29 

5 222,00 2,03 1,98 32 521,29 2,03 2,29 

6 347,66 1,99 1,89 33 441,15 2,01 2,30 

7 376,60 1,98 1,78 34 377,20 2,00 2,30 

8 103,50 1,98 1,72 35 294,98 2,01 2,33 

9 798,95 2,10 2,11 36 519,27 2,01 2,33 

10 1493,21 2,12 2,12 37 271,45 1,99 2,39 

11 1005,00 2,11 2,08 38 416,62 2,03 2,29 

12 936,11 2,10 2,00 39 548,12 2,02 2,32 

13 76,16 1,80 0,97 40 444,77 2,03 2,33 

14 944,47 2,11 2,13 41 549,26 2,03 2,28 

15 109,05 2,05 2,43 42 461,73 2,02 2,33 

16 1155,02 2,14 2,28 43 298,63 2,03 2,27 

17 655,87 2,08 2,24 44 276,28 1,99 2,38 

18 786,65 2,10 2,22 45 765,72 2,14 2,16 

19 808,78 2,12 2,25 46 451,51 2,07 2,28 

20 834,66 2,11 2,19 47 504,11 2,08 2,21 

21 833,66 2,13 2,19 HT1 1786,92 2,02 1,63 

22 483,56 2,06 2,08 HT2 4310,06 1,74 1,68 

23 915,82 2,10 2,26 5 (rep) 502,60 2,05 2,30 

24 1011,07 2,01 1,54 8 (rep) 491,46 2,06 2,24 

25 1076,70 2,10 1,81 13 (rep) 360,42 2,06 2,33 

26 707,16 2,12 2,18 HT1(rep) 1451,11 2,07 2,14 

27 544,57 2,05 2,14 HT2(rep) 1404,99 2,07 2,14 
Nota: foi feita nova extração das amostras 5, 8 e 13, logo, nova quantificação. 
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Figura 1. Avaliação da qualidade do DNA em gel de agarose (1%). As concentrações das amostras de 1 a 13 

foram comparadas com o peso padronizado do λ1  (100ng. µL-1) e  λ2 (200ng. µL-1). 

 

 
Figura 2. Avaliação da qualidade do DNA em gel de agarose (1%). As concentrações das amostras de 14 a 29 

foram comparadas com o peso padronizado do λ1  (100ng. µL-1) e  λ2 (200ng. µL-1).    

 

 
Figura 3. Avaliação da qualidade do DNA em gel de agarose (1%). As concentrações das amostras de 31 a 44 

foram comparadas com o peso padronizado do λ1  (100ng. µL-1) e  λ2 (200ng. µL-1).    

               
Figura 4. Avaliação da qualidade do DNA em gel de agarose (1%). (a) As concentrações das amostras  5, 8, 13, 

30, 45, 46 e 47 foram comparadas com o peso padronizado do λ1  (100ng. µL-1) e  λ2 (200ng. µL-1). 

Repetição das amostras 5, 8 e13, (b) as concentrações das amostras do controle positivo (HT1 e HT2), 

foram comparadas com o peso padronizado do λ1  (100ng. µL-1) e  λ2 (200ng. µL-1). 

 

Para estabelecer uma melhor qualidade do DNA e evitar amplificações inespecíficas 

na PCR, foram colocadas nas amostras RNAse A, a qual degradou de forma eficiente o RNA 

de todas as amostras (Figura 5). 
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Figura 5. Avaliação da qualidade do DNA digerido por RNAse A em gel de agarose (1%). Concentração das 
amostras (1 a 47) foi comparado com o peso padronizado do λ1  (100ng. µL-1) e  λ2 (200ng. µL-1)..    

 

 

6.2. IDENTIFICAÇÃO DOS MARCADORES AFLPs LIGADOS À FERRUGEM 

 

O produto da PCR (marcador M19) apresentou o tamanho esperado de 533pb, 

mostrando-se de acordo com os resultados obtidos por DIOLA (2009), sendo específicos para 

a região do polimorfismo (Figuras 6 a 11). Trinta das 47 amostras apresentaram o padrão de 

bandas polimórficas, entretanto, o controle positivo HT não apresentou banda em todas as 

PCRs, sendo que este, só foi observado fracamente na última (Figura 11). Contudo, ao 

realizar a PCR com o DNA do controle extraído de folhas frescas, este se mostrou positivo 

para o polimorfismo (Figura 12), comprovando que as cultivares que apresentaram banda, 

estão de acordo com o controle positivo. 

 

 
Figura 6. Identificação do polimorfismo nos indivíduos 1 a 5 em gel de agarose (1,5%), a presença da banda é 

indicada pelas setas para combinação de primers ETCA/EATG do marcador AFLP M19. 
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Figura 7. Identificação do polimorfismo nos indivíduos 6 a 15, controles positivos (B de Bac e Híbrido de 

Timor) e controle negativo (0) em gel de agarose (1,5%), a presença da banda é indicada pelas setas 

para combinação de primers ETCA/EATG do marcador AFLP M19. 

 

 
Figura 8. Identificação do polimorfismo nos indivíduos 16 a 25, controles positivos (B de Bac e Híbrido de 

Timor) e controle negativo (0), tamanho do fragmento medido pelo marcador 1Kb (M) em gel de 

agarose (1,5%), a presença da banda é indicada pelas setas para combinação de primers ETCA/EATG 

do marcador AFLP M19. 

 

 
Figura 9. Identificação do polimorfismo nos indivíduos 26 a 35, controles positivos (B de Bac e Híbrido de 

Timor) e controle negativo (0), tamanho do fragmento medido pelo marcador 1Kb (M) em gel de 

agarose (1,5%), a presença da banda é indicada pelas setas para combinação de primers ETCA/EATG 

do marcador AFLP M19. 
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Figura 10. Identificação do polimorfismo nos indivíduos 36 a 45, controles positivos (B de Bac e Híbrido de 

Timor) e controle negativo (0), tamanho do fragmento medido pelo marcador 1Kb (M) em gel de 

agarose (1,5%), a presença da banda é indicada pelas setas para combinação de primers ETCA/EATG 

do marcador AFLP M19. 

 

 

 
Figura 11. Identificação do polimorfismo nos indivíduos 46 e 47, controles positivos (B e Bac e Híbrido de 

Timor) e controle negativo (0), tamanho do fragmento medido pelo marcador 1Kb (M) em gel de 

agarose (1,5%), a presença da banda é indicada pelas setas para combinação de primers ETCA/EATG 

do marcador AFLP M19. 

 

 
Figura 12. Identificação do polimorfismo nos controles positivos (B e Bac e Híbrido de Timor) e controle 

negativo (0), tamanho do fragmento medido pelo marcador 1Kb (M em gel de agarose (1,5%), a 

presença da banda é indicada pelas setas para combinação de primers ETCA/EATG do marcador 

AFLP M19. 

 

Quando os resultados das PCRs com o marcador M20 foram avaliados, observou-se 

certa dificuldade para encontrar o polimorfismo específico. Com isso, os resultados 

apresentaram menor precisão (Figura 13).  

Das 47 amostras, 41 amplificaram bandas específicas para o marcador M20, todas as 

amostras apresentaram algum tipo de banda, no entanto não foram consideradas específicas 

para a região. 
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Figura 13. Identificação do polimorfismo nos Indivíduos 1 a 47, controle positivo (Híbrido de Timor) e controle 

negativo (0), tamanho do fragmento medido pelo marcador 1Kb plus (M) em gel de agarose (1,5%), a 
presença da banda é indicada pelas setas para combinação de primers ETGC/EACA do marcador 

AFLP M20. 

 

 

 

 

6.3. AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À FERRUGEM 

 

Na primeira tentativa de realização do experimento de avaliação da resistência à 

ferrugem, os gerboxes foram umidificados, com mais de 30mL por mais de uma vez. Com 

isso, houve oxidação das folhas, o que impediu que estas pudessem ser avaliadas (Figura 14).  

Para nova realização dessa parte do trabalho, mais uredósporos seriam necessários. 

Contudo, nas plantas onde havia sido feita a inoculação para a manutenção do fungo, não 

459 

459 

459 
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havia a presença de uredósporos suficientes. Portanto, até o fim do estágio, não houve tempo 

hábil para a realização completa deste experimento (Figura 15). 

 
Figura 14. Gerbox contendo oito discos de genótipo resistente e oito discos com genótipo suscetível, discos 

oxidados devido ao excesso de água.  

 

 
Figura 15. Folha de Café suscetível à ferrugem com uredospóros da raça II. 

 

Outras atividades também foram desenvolvidas durante o estágio no LBI. 

Acompanhou-se o repique dos BACs (Bibliotecas de 56,832 clones de C. arabica com 

introgressão de Híbrido de Timor) que estavam armazenados à -80°C, onde as plasmídeos 

foram dispostos em placas com 384 clones cada, em meio LB com antibiótico.   
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7. CONCLUSÃO  

 

Como o resultado da extração de DNA apresentou uma quantidade de RNA (Figura 1) 

significativa e relativamente pura na maioria das amostras, concluiu-se que o protocolo pode 

ser adaptado para extração de RNA, visto que este é rápido e fácil. A adaptação necessitaria 

de uso de RNAse away para limpeza dos materiais utilizados, assim como gelo em algumas 

etapas do processo e também DNAse. 

De todas as amostras, apenas as amostras 25, 44 e 45 não apresentaram banda para 

ambos os marcadores, podendo-se dizer que essas plantas são possivelmente suscetíveis à 

Ferrugem Alaranjada do Cafeeiro. Entretanto as amostras 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 

33, 34, 35, 43 não apresentaram o polimorfismo para o marcador M19 e as amostras 16, 19 e 

26 não apresentaram polimorfismo para o marcador M20.  

Ainda para o marcador M20, observou-se presença de bandas inespecíficas. Esse fato 

pode ser explicado pela transferência de marcadores de um genótipo para outro, que reflete na 

presença de bandas, sendo assim, não se pode afirmar com precisão esse resultado. Outra 

análise que pode ser feita para o aparecimento dessas bandas, é devido a um possível 

rearranjo dos genes nesses genótipos de café, diferentemente das observadas em cultivares 

com introgressão de Híbrido de Timor. 

Quanto à avaliação fenotípica da resistência à ferrugem, por não ter havido tempo 

hábil para sua realização no período do estágio e por conta da greve no IAPAR durante a 

realização do estágio, não se obteve resultados da resposta fenotípica das cultivares. 

 

8. ANÁLISE CRÍTICA 

 

É inegável a felicidade de ter a oportunidade de desenvolver o estágio em um local 

como o IAPAR. O IAPAR é um instituto, que apesar de ser público, possui equipamentos e 

tecnologia de ponta, os quais, para alunos de um setor em desenvolvimento, vislumbram e 

encantam. 

Há dificuldade em julgar ou apontar erros no trabalho desenvolvido, porém observa-se 

que poderia ter sido feito inóculo em mais plantas suscetíveis, para que não houvesse 

problema quanto à falta de uredospóros. Outro detalhe que merece ser observado é o fato das 

imagens do gel possuírem baixa qualidade, já que o transiluminador da instituição é velho, 
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logo, defasado. Talvez, se as imagens tivessem melhor qualidade, poderia ter se observado 

com melhor precisão os resultados e não houvesse a necessidade de repetir os resultados. 

Contudo, apesar das dificuldades que poderiam ter aparecido durante esse período de 

estágio, demonstro-me feliz por ter passado por tudo com facilidade, em parte por ter me 

dedicado como aluna desenvolvendo atividades extracurriculares, como a iniciação científica, 

a qual me qualificou para desenvolver o estágio e, também, pela participação dos Grupos de 

Estudo, os quais fizeram que observasse as aplicações de minha profissão. 

Termino esse estágio e o curso, com a certeza de que escolhi a profissão certa e 

esperança de que está profissão tenha o devido reconhecimento, pois acredito que a 

Biotecnologia se mostrará essencial à vida. Mostro-me a disposição para ajudar meus colegas 

que estarão se formando depois de mim e também aos meus mestres, como forma de 

agradecimento à instituição e também a tudo que fizeram por mim. 
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