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Resumo 

A designação de Hibrido de Timor (HDT) tem sido amplamente utilizada para designar todos os 
derivados de um cafeeiro descoberto em 1927, numa plantação da cultivar Typica de Arabica em Timor 
Leste, sem quaisquer sintomas de ferrugem alaranjada, doença causada pelo fungo Hemileia vastatrix. 
Esse cafeeiro, provavelmente terá resultado de um cruzamento natural entre Coffea arabica e C. 
canephora. No final da década de 70 derivados de HDT, ocupavam mais de 50% da área cultivada de 
Arabica em Timor e mostravam resistência à ferrugem alaranjada. Apesar de ter sido assinalada pela 
primeira vez em 1861, próximo do Lago Vitória, a ferrugem alaranjada causou o primeiro impacto 
económico e social no Sri-Lanka que em 1868, tendo então devastado a cafeicultura deste país. 
Actualmente esta doença encontra-se disseminada em praticamente todos as regiões produtoras de 
café constituindo uma das principais limitações da cultura do cafeeiro Arabica. 

Desde 1957 até 1971 foram recebidas no Centro de Investigação das Ferrugens do Cafeeiro (CIFC/IICT) 
cerca de 37 introduções de derivados de HDT. Os estudos realizados neste Centro permitiram 
caracterizar, na população de HDT, cafeeiros com diferentes espectros de resistência à ferrugem, 
incluindo cafeeiros com resistência a todas as raças fisiológicas (estirpes) conhecidas deste agente 
patogénico. Estes cafeeiros resistentes foram utilizados como fontes de resistência a esta doença no 
programa de melhoramento genético do CIFC e foram introduzidos, simples ou hibridados com as 
principais cultivares de Arabica, em quase todos os centros experimentais do cafeeiro do mundo. 
Actualmente mais de 90% das variedades de cafeeiro com resistência á ferrugem, cultivadas em todo o 
mundo são derivados de HDT. Outros estudos efectuados no CIFC e noutros países mostram que na 
população de HDT pode ser encontrada resistência a outras doenças como a antracnose dos frutos 
verdes (coffee berry disease ou CBD) causada pelo fungo Colletotrichum kahawae, e também a algumas 
espécies de nemátodos (Meloidogyne spp.).  

A redescoberta da planta original do HDT feita em 2012 por investigadores da Universidade de Évora e 
da Universidade Nacional de Timor Lorosa’e, no local referenciado pelas últimas informações registadas 
na década de 70, teve desde o primeiro momento o apoio do CIFC. 

Esta redescoberta, para além do especial significado histórico, cultural e de legado, apresenta grande 
importância sob o ponto de vista científico, pois basta referir que todas as características de resistência 
a doenças encontradas e exploradas em diferentes plantas desta população poderão ser encontrados, a 
partir de agora, apenas numa única planta. Deste modo, com este exemplar, agora redescoberto, 
poderão ser efectuadas inúmeras abordagens desde estudos de biologia evolutiva, caracterização de 
resistência a novas raças fisiológicas e estirpes de diferentes agentes patogénicos assim como a 
transferência das suas características para variedades comerciais tradicionais contribuindo assim para 
enriquecer as fontes de resistência dos programas de melhoramento genético em todo o mundo 
cafeicultor. 
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