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RESUMO 

 
Influência do regime hídrico na infecção de plantas cítricas jovens por Xylella fastidiosa 

 
Cerca de 38% das árvores cítricas do Estado de São Paulo são afetadas pela Clorose 

Variegada dos Citros – CVC, causando perdas anuais de cerca de 100 milhões de dólares para as 
indústrias citrícolas. O agente causal da CVC é uma bactéria gram-negativa, fastidiosa e habitante 
dos vasos de xilema denominada Xylella fastidiosa, transmitida por cigarrinhas pertencentes à 
família Cicadellidae, subfamília Cicadellinae. Já foi observado que laranjas doces jovens, na faixa 
de 3 a 4 anos de idade, são mais sensíveis à CVC do que as plantas adultas. A doença é mais 
severa em regiões onde estresses adicionais ocorrem, como alta demanda atmosférica por água 
(decorrente do aumento da temperatura e do déficit de pressão de vapor) e déficit hídrico no solo. 
Os mecanismos fisiológicos e químicos que caracterizam o estabelecimento da CVC ainda não 
foram totalmente compreendidos, especialmente sob condições de estresse. Sendo assim, estudos 
que consideram a interação entre época do ano, regime hídrico e o estabelecimento da CVC em 
plantas jovens são necessários para auxiliar na elaboração de programas de manejo da doença. O 
presente trabalho avaliou a sobrevivência de infecções iniciais de X. fastidiosa em plantas cítricas 
jovens no campo, mantidas com e sem irrigação, 6, 12 e 18 meses após inoculações mecânicas 
realizadas no verão (mês de janeiro) e inverno (mês de julho). Visando analisar a influência do 
regime hídrico isoladamente foram realizadas, na época do outono (final de maio e início de 
junho), inoculações mecânicas e inoculações com as cigarrinhas vetoras Bucephalogonia 
xanthophis e Dilobopterus costalimai em plantas cítricas jovens mantidas em capacidade de 
campo e déficit hídrico em casa-de-vegetação; as plantas inoculadas mecanicamente foram 
avaliadas 5 meses após a data de inoculação, enquanto que as plantas inoculadas com insetos 
foram avaliadas 10 meses após a data de inoculação. Em condições naturais, foram observadas, 6 
meses da data de inoculação, maiores taxas de sobrevivência de infecções iniciais de X. fastidiosa 
em plantas jovens inoculadas na época de inverno na ausência de estresse hídrico; no entanto, 12 
meses da data de inoculação, as plantas inoculadas mantidas com e sem irrigação apresentavam 
médias populacionais bacterianas estatisticamente iguais. As plantas mantidas em casa-de-
vegetação e inoculadas mecanicamente apresentaram resultados semelhantes àqueles obtidos 6 
meses da data de inoculação em condições naturais; no caso da inoculação com cigarrinhas 
vetoras, foi detectada a presença da bactéria apenas em plantas em capacidade de campo. Estes 
resultados indicam que o déficit hídrico é um fator desfavorável para o estabelecimento de 
infecções primárias de X. fastidiosa em plantas cítricas jovens. Os resultados obtidos 12 meses 
após a inoculação mecânica em condições naturais, logo após a estação de chuva, indicam que, 
uma vez retirado o estresse hídrico, tal influência negativa deixa de existir e a bactéria readquire 
sua capacidade de infecção e colonização do hospedeiro. 
 
Palavras-chave: Déficit hídrico; Inoculação mecânica; Infecção primária 
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ABSTRACT 
 

Influence of water regime in the infection of young citrus plants by Xylella fastidiosa 
 

In Brazil, about 38% of the citric trees of the São Paulo State are affected by the Citrus 
Variegated Chlorosis - CVC, causing annual losses of about 100 million dollars for the citrus 
industries. The causal agent of CVC is a gram-negative, fastidious bacterium inhabitant of the 
xylem vessels called Xylella fastidiosa. It is vectored by sharpshooter leafhoppers pertaining to 
family Cicadellidae and subfamily Cicadellinae. It was observed that young citrus plants, between 
3 and 4 years of age, are more susceptible to CVC than adult plants. The disease is more severe in 
regions where additional stresses occur, such as high atmospheric demand (due to the increase of 
temperature and vapor pressure deficit) and water deficit in the soil. The physiological and 
chemical mechanisms that characterize the establishment of CVC within the host have not yet 
been totally understood, especially under conditions of stress. Therefore, studies that consider the 
interaction between seasons, water regime and the establishment of CVC in young plants are 
necessary in the elaboration of more efficient management programs. The survival of initial 
infections of X. fastidiosa in young citrus plants mechanically inoculated during the summer and 
winter, and kept in the field with and without irrigation, were evaluated 6, 12 and 18 months after 
mechanical inoculations. To analyze the influence of water regime separately, an experiment was 
carried through during the autumn (final of May and beginning of June) in a greenhouse. Young 
citrus plants kept in field capacity and water deficit were mechanically inoculated and inoculated 
with sharpshooter leafhoppers Bucephalogonia xanthophis and Dilobopterus costalimai. The 
mechanically inoculated plants were evaluated 5 months after the date of inoculation, whereas the 
plants inoculated with insect vectors were evaluated 10 months after the date of inoculation. In 
natural conditions, 6 months of the date of inoculation, higher survival rates of initial infections of 
X. fastidiosa were detected in inoculated young plants during winter in the absence of water 
deficit; however, 12 months after inoculation, the young citrus plants kept with and without 
irrigation presented statistically equal bacterial population averages. The mechanically inoculated 
plants kept in the greenhouse presented similar results to those kept in natural conditions and 
analyzed 6 months after mechanical inoculation. In the case of inoculation with sharpshooter 
leafhoppers, the presence of the bacterium was detected only in plants kept in field capacity. The 
results demonstrate that the water deficit is unfavorable for the establishment of primary 
infections of X. fastidiosa in young citrus plants. The results obtained 12 months after mechanical 
inoculation in natural conditions, right after the rainy season, indicate that, once the water deficit 
is removed, its negative influence ceases to exist and the bacterium reacquires its capacity of 
infection and colonization of the host. 
 
Keywords: Water deficit; Mechanical inoculation; Primary infection 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Cerca de 38% das árvores cítricas (aproximadamente 68 milhões de plantas) do Estado 

de São Paulo são afetadas pela Clorose Variegada dos Citros – CVC (CVC..., 2002; MONTEIRO 

et al., 2001), causando perdas anuais de cerca de 100 milhões de dólares para as indústrias 

citrícolas (SOUZA et al., 2005). A CVC é motivo de grande preocupação para a indústria 

citrícola, citricultores, técnicos e pesquisadores brasileiros (PAIVA et al., 1996) por reduzir a 

quantidade de frutos produzidos e o tamanho dos mesmos, tornado-os imprestáveis para o 

mercado industrial e consumo in natura (LEE et al., 1993). Já foi observado que a presença e 

desenvolvimento da CVC estão relacionados a condições ambientais e idade da planta hospedeira. 

Laranjas doces jovens, na faixa de 3 a 4 anos de idade, são mais sensíveis à CVC do que as 

plantas adultas (MACHADO, 1997). A doença é mais severa em regiões onde estresses adicionais 

ocorrem, como alta demanda atmosférica por água (decorrente do aumento da temperatura e do 

déficit de pressão de vapor) e déficit hídrico no solo (SALVA; ROBERTO; CARLOS, 1995). Nos 

últimos anos, a incidência da CVC permaneceu acima de 35%, atingindo 43% em 2003 e 

mantendo-se relativamente estável até 2006 (FUNDECITRUS, 2006). Esse quadro indica que os 

métodos de controle não estão sendo totalmente eficazes. Os mecanismos fisiológicos e químicos 

que caracterizam o estabelecimento da CVC ainda não foram totalmente compreendidos, 

especialmente sob condições de estresse. Sendo assim, estudos que consideram a interação entre 

condições ambientais e o estabelecimento da CVC são necessários para auxiliar na elaboração de 

programas de manejo da doença. 

Xylella fastidiosa (RAJU et al., 1982; WELLS et al., 1987), uma bactéria endofítica, 

gram-negativa, fastidiosa e habitante dos vasos de xilema, apresenta uma ampla gama de 

hospedeiros que inclui pelo menos 30 famílias de plantas (SHERALD; KOSTKA, 1992), 

incluindo as espécies de laranja doce (Citrus sinensis [L.] Osb) (HARTUNG et al., 1994; 

LARANJEIRA; POMPEU JUNIOR; HARAKAVA, 1995; LARANJEIRA; BERGAMIN FILHO; 

AMORIM, 1998), onde é responsável por diversas doenças economicamente importantes 

(HOPKINS, 1989; BERETTA et al., 1996; PURCELL, 1997; SILVA et al., 2001). Alguns anos 

depois do primeiro relato da presença de CVC no Estado de São Paulo, X. fastidiosa foi 

caracterizada como sendo seu agente causal (CHAGAS; ROSSETTI; BERETTA, 1992; CHANG 

et al., 1993; HARTUNG et al., 1994). Esta bactéria geralmente ocorre em áreas geográficas que 
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apresentam invernos moderados (PURCELL, 1980) e a temperatura ótima para o seu crescimento 

foi determinada como sendo de, aproximadamente, 28°C (DAVIS; PURCELL; THOMPSON, 

1978).  

A transmissão de X. fastidiosa ocorre por meio de mudas e borbulhas infectadas (LIMA, 

1996; SEMPIONATO; GIROTTO; STUCHI, 1997), sendo a sua disseminação natural e 

penetração em tecido vegetal suscetível dependentes da ação de insetos vetores (LOPES, 1996). 

As cigarrinhas pertencentes à família Cicadellidae, subfamília Cicadellinae, tribos Cicadellini e 

Proconiini (ROBERTO et al., 1996; KRUGNER et al., 1998) constituem os vetores dessa 

bactéria. Como o fluido do xilema e sua tensão podem ser alterados por diversos fatores, como 

época do ano, hora do dia, clima, fertilização, irrigação, poda, sistema radicular (ANDERSEN; 

BRODBECK, 1989; ANDERSEN; BRODBECK; MIZELL III, 1989, 1992, 1995a, b; MIZELL; 

FRENCH, 1987), há possibilidades de manejo das populações de cigarrinhas baseadas nas 

manipulações das condições que influenciam a composição química do xilema para tornar as 

plantas hospedeiras inadequadas para sua alimentação (REDAK et al., 2004). 

A inexistência de variedades de laranjas doces resistentes à CVC torna imprescindível o 

desenvolvimento de medidas que possibilitem a convivência com a doença. O controle de X. 

fastidiosa é realizado, basicamente, através da implantação de pomares de citros com mudas 

sadias, realização de podas dos ramos que apresentarem sintomas iniciais da doença, eliminação 

de plantas com infecção sistêmica generalizada visando reduzir a quantidade de inóculo em 

pomares infectados e do controle das cigarrinhas por meio de aplicações de inseticidas nos 

pomares e viveiros. O controle químico precisa ser feito diversas vezes ao longo do ano e em 

extensas áreas devido às fontes de inóculo, ao amplo período de exposição das plantas aos vetores 

e à grande diversidade de potenciais vetores presentes em citros (PAIVA et al., 1996; 

YAMAMOTO, 1998). As aplicações freqüentes e a baixa seletividade dos inseticidas usados 

dificultam o manejo da CVC, oneram o custo de produção e põem em risco o manejo integrado de 

pragas dos citros, além de causarem diversos danos ao meio ambiente. 

No decorrer dos anos, observou-se que a concentração relativa de X. fastidiosa era mais 

alta na primavera e verão (LARANJEIRA, 1997; PEREIRA, 2000, 2005; OLIVEIRA et al., 

2002). Nunes (1999) já havia notado que, durante o verão, cultivares de laranja doce 

apresentavam sintomas severos de CVC em brotações emitidas na primavera. Oliveira et al. 

(2002) observaram que o número de células de X. fastidiosa detectado em folhas de citros 
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aumentava de acordo com a idade da folha; essas observações indicavam a existência de padrões 

de distribuição temporal e espacial de X. fastidiosa, respectivamente. Os resultados obtidos por 

Oliveira et al. (2002) confirmam aqueles relatados por Machado et al. (1997), que detectaram 

maiores concentrações bacterianas em folhas mais velhas. A influência de fatores sazonais na 

transmissão de X. fastidiosa por vetores em pomares de citros, visando identificar épocas de maior 

probabilidade de disseminação da CVC em plantas adultas, foi analisada por Pereira (2000). A 

análise da taxa de infecção primária da bactéria em árvores cítricas inoculadas mecanicamente 

sugeriu que a sobrevivência de infecções iniciais do patógeno seria menor em inoculações 

realizadas no inverno, e maior nos meses de verão (PEREIRA, 2000, 2005). Pereira (2005) 

observou que o déficit hídrico típico nos períodos de inverno e início da primavera (julho a 

setembro) era um fator desfavorável ao estabelecimento de infecções primárias de X. fastidiosa e 

à sobrevivência e taxa de alimentação da cigarrinha vetora, Oncometopia facialis (Signoret), em 

mudas de citros de 3 meses de idade.  

Os trabalhos desenvolvidos até então foram essenciais para apontar a importância do 

ambiente na dinâmica da CVC em plantas adultas, porém informações sobre o efeito das estações 

do ano e regime hídrico no estabelecimento de infecções iniciais de X. fastidiosa em plantas 

jovens são escassas. Sua importância reside no fato de que pomares novos apresentam alto risco 

de infecção, pela existência de potenciais vetores capazes de inocular com sucesso a bactéria em 

mudas jovens e a alta suscetibilidade das mesmas. O presente trabalho objetivou avaliar a 

sobrevivência de infecções iniciais de X. fastidiosa em plantas cítricas jovens (5 meses de idade) 

no campo 6 e 12 meses após inoculação mecânica realizada na época do inverno de 2005 (mês de 

julho), com e sem irrigação. Também foram realizadas, na época do outono de 2005 (final de 

maio e início de junho), inoculação mecânica e inoculação com as cigarrinhas vetoras 

Bucephalogonia xanthophis e Dilobopterus costalimai em plantas cítricas jovens (5 meses de 

idade) mantidas em capacidade de campo e déficit hídrico em casa-de-vegetação objetivando 

avaliar a sobrevivência de infecções iniciais de X. fastidiosa somente sob o aspecto da influência 

do regime hídrico. As plantas inoculadas mecanicamente foram avaliadas 5 meses após a data de 

inoculação, enquanto que as plantas inoculadas com insetos foram avaliadas 10 meses após a data 

de inoculação.  
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Revisão Bibliográfica 

 

2.1.1 Panorama Atual da Citricultura no Brasil 

 

O Brasil é o principal produtor mundial de laranjas frescas com uma produção de 18,52 

milhões de toneladas métricas em 2004, o equivalente a 36,9% da produção mundial (FNP, 2005) 

(Tabela 2.1). A maior parte da produção brasileira de laranjas é destinada à indústria para a 

produção de suco, sendo o restante destinado ao mercado interno e ao mercado externo (em 

ambos os casos, para o consumo in natura) (Tabela 2.2). 

 
Tabela 2.1 – Principais países produtores de laranjas frescas (volume em milhões de toneladas métricas) 

 2003 2004 

País Volume % Volume % 

Brasil 15,38 33,6 18,52 36,9 

EUA 10,51 23,0 11,75 23,4 

México 3,73 8,2 4,00 7,9 

China 3,60 7,9 3,67 7,3 

Espanha 2,86 6,3 3,09 6,2 

Outros 9,66 21,2 9,13 18,2 

Total 45,75 100,0 50,17 100,0 
Fonte: Agrianual, 2005 
 
Tabela 2.2 – Produção de laranjas frescas no Brasil em 2004 e sua destinação (volume em mil toneladas métricas) 

2004 

Destinação Volume % 

Industrialização (suco) 13.218 71 

Frutas Frescas 
(mercado interno) 5.220 28 

Frutas frescas 
(mercado internacional) 82 1 

Produção de laranjas frescas 18.520 100,0 
Fonte: Agrianual, 2005 
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O setor da agricultura representava menos de 8% do PIB no início dos anos 90. A partir 

de 1994 passou a crescer, atingindo 10% do PIB de 2003 e 2004. No Estado de São Paulo, o valor 

da produção das principais culturas perenes e semiperenes cultivadas cresceu à taxa média anual 

de 6,3%. Esse resultado se deve principalmente ao aumento da produção de laranja, cujo valor, 

para indústria e para mesa cresceu em média 22,6% a.a. e 18,1% a.a., respectivamente, de 2000 a 

2005 (CARVALHO et al., 2006) (Tabela 2.3). 

 
Tabela 2.3 – Participação de culturas perenes selecionadas no Valor da Produção Agropecuária, São Paulo, 2000 a 

2005 (em porcentagem) 

Ano 
Produto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Taxa (1) 

Cana-de-Açúcar 31,8 30,5 28,1 25,9 28,6 31,6 4,8 
Laranja para Indústria 3,1 7,9 10,0 8,9 7,2 6,7 22,6 
Laranja para Mesa 2,2 4,7 5,5 5,0 4,0 3,9 18,1 
Café Beneficiado 3,9 1,8 2,4 1,8 2,8 2,9 -1,1 
Banana 1,8 1,7 1,2 1,7 1,8 1,9 5,8 
Manga 1,6 1,3 1,1 0,9 1,4 1,3 -0,3 
Limão 1,8 1,0 1,4 1,0 0,9 1,2 -2,3 
Uva para Mesa 0,7 0,8 0,8 0,6 0,6 1,0 10,9 
Tangerina 1,1 1,2 1,2 1,0 0,9 0,7 -4,6 
Soma (2) 47,9 50,9 51,8 47,0 48,3 51,2 6,3 
Total (3) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4,9 
Fonte: Instituto de Economia Agrícola – IEA. 
 

(1) Cálculo da taxa anual de crescimento entre 2000 e 2005 – valor deflacionado pelo IPCA. 
(2) Total das culturas perenes selecionadas. 
(3) Total dos 48 principais produtos da agropecuária paulista. 

 

Ainda segundo Carvalho et al. (2006), o fato do crescimento da agricultura brasileira ter 

sido baseado na exportação de sua produção explica em boa parte o avanço da cultura da laranja 

no Estado de São Paulo, uma vez que o suco de laranja paulista está entre os primeiros produtos 

colocados na pauta de exportação. O artigo cita uma análise realizada pelo Instituto de Economia 

Agrícola – IEA sobre o possível desempenho das frutas cítricas para a economia brasileira e 

paulista no curto e médio prazo, que prediz a continuação da conjuntura ascendente observada nos 

meses de novembro e dezembro de 2005 para as cotações internacionais até o início da próxima 
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safra industrial 2006 / 07; também foi estimada a produção potencial de laranja no Estado de São 

Paulo entre 357 e 367 milhões de caixas em 2007 / 08 (CARVALHO et al., 2006). 

 

2.1.2 Clorose variegada dos citros 

 

Estima-se que, em escala global, cerca de 20% do potencial produtivo das culturas de 

interesse agronômico é perdido devido à ocorrência de doenças. Aquelas de origem bacteriana são 

particularmente severas nos trópicos, onde seus efeitos podem ser catastróficos nas regiões 

afetadas (DOW; DANIELS, 2000). No Brasil, cerca de 38% das árvores cítricas 

(aproximadamente 68 milhões de plantas) do Estado de São Paulo são afetadas pela clorose 

variegada dos citros (CVC..., 2002; MONTEIRO et al., 2001), causando perdas anuais de cerca de 

100 milhões de dólares para as indústrias citrícolas (SOUZA, et al., 2005). 

Quando a CVC foi descrita pela primeira vez em Macaubal no Estado de São Paulo em 

1987 (ROSSETI et al., 1990), já se encontrava distribuída nas regiões citrícolas do Brasil e 

Argentina (BRLANSKY et al., 1991; TUBELIS; BARROS; LEITE, 1993), sendo prontamente 

considerada como uma das doenças mais importantes presentes nos pomares cítricos brasileiros 

(LIMA, 1996). A rapidez com que a CVC se disseminou da Argentina para todas as regiões 

citrícolas do Brasil ilustra a grande ameaça que estirpes de Xylella fastidiosa que causam CVC 

podem representar se introduzidas nas áreas citrícolas norte-americanas (REDAK et al., 2004). 

A origem da doença e a causa de ter-se tornado epidêmica no Brasil ainda não são claras. 

A CVC pode ter sido precedida no Brasil pela doença recentemente relatada Requeima do 

Cafeeiro, possivelmente endêmica nas regiões produtoras de café do Estado de São Paulo, uma 

vez que os agentes causais DE ambas as doenças são intimamente relacionados geneticamente 

(LIMA et al., 1998; QIN et al., 2001).  

Sabe-se que todas as cultivares de laranja doce usadas hoje na citricultura são 

provenientes das espécies de Citrus spp. originárias da Ásia (HANCOCK, 1992), onde nunca foi 

relatada a CVC, apesar de centenas de anos de citricultura. Nos Estados Unidos, no Estado da 

Flórida, onde variedades de citros têm sido extensivamente cultivadas por mais de cem anos, 

ainda não foi detectada a CVC (CHEN et al., 2002). O estudo aprofundado da relação entre a 

ocorrência de CVC e a introdução das espécies de Citrus spp., presença de insetos vetores e 



15 

condições ambientais são essenciais para esclarecer as dúvidas quanto à origem e 

desenvolvimento da doença. 

Os sintomas da CVC são caracterizados pela presença de folhas mais velhas 

apresentando lesões de cor palha na face abaxial e, nas áreas correspondentes na face adaxial, 

manchas cloróticas amareladas que podem tornar-se marrom-escuras ou necróticas (ROSSETTI et 

al., 1990). Folhas de plantas com CVC são geralmente menores do que aquelas pertencentes a 

plantas sadias, apresentando teores bem abaixo do normal de zinco e potássio (GOMES et al., 

2003); coincidentemente, a clorose foliar semelhante à deficiência de zinco é o sintoma típico da 

CVC. Não se observam sintomas nas folhas mais jovens (ROSSETTI et al., 1990; LEE et al., 

1993). Plantas com níveis avançados de infecção podem apresentar ramos com encurtamento de 

entrenós e aumento de brotações nas gemas, morte de ponteiros e queda de folhas. Os sintomas da 

infecção em longo prazo são diminuição da copa, declínio do sistema radicular, atrofia e posterior 

morte da planta (LARANJEIRA, 1997). A produção do pomar afetado cai rapidamente, os frutos 

ficam duros, pequenos e amadurecem precocemente apresentando alto teor de açúcares; a perda 

de peso do fruto pode chegar a 75% (FUNDECITRUS, 2006; HUANG; CHIARADIA, 1998; 

LEE et al., 1993; ROSSETI et al., 1990;). 

O artigo publicado por Machado et al. (1994) reforça essa idéia, uma vez que as folhas 

cítricas com CVC apresentam sintomas de estresse hídrico associados com redução significativa 

da assimilação de CO2 e da taxa de transpiração. Já foi observado que a presença e 

desenvolvimento da CVC estão relacionados a condições ambientais e idade da planta hospedeira. 

Laranjas doces jovens são mais sensíveis a CVC do que as plantas adultas (MACHADO, 1997), 

sendo que a doença é mais severa em regiões onde estresses adicionais ocorrem, como alta 

demanda atmosférica por água (decorrente do aumento da temperatura e do déficit de pressão de 

vapor) e déficit hídrico no solo (SALVA; ROBERTO; CARLOS, 1995). Diversos autores 

observaram que os sintomas da CVC surgiam a partir do meio do verão e tendiam a acentuar-se 

até a chegada do outono, época em que a doença entrava em dormência (RAJU; WELLS, 1986). 

A ação simultânea de fatores ambientais estressantes com a CVC provavelmente provoca o mau 

funcionamento do metabolismo da planta que acarreta disfunções no processo metabólico 

(RIBEIRO; MACHADO; OLIVEIRA, 2004), sendo que a maioria dos sintomas dessa doença 

sugere uma disfunção do sistema condutor de água da planta (HOPKINS, 1989).  
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Medidas importantes para o manejo da CVC incluem controle da população de insetos 

vetores, plantio de mudas cítricas sadias, remoção de plantas jovens sintomáticas com menos de 2 

anos de idade e poda de ramos com sintomas foliares iniciais em plantas mais velhas 

(FUNDECITRUS, 2000; GRAVENA et al., 1998; RODAS, 1994). Nos últimos anos, a incidência 

da CVC permaneceu acima de 35%, atingindo 43% em 2003 e mantendo-se relativamente estável 

até 2006 (FUNDECITRUS, 2006). Esse quadro indica que os métodos de controle não estão 

sendo totalmente eficazes. As medidas de manejo da CVC foram determinadas empiricamente 

(RODAS, 1994) baseadas apenas na informação de que a bactéria era limitada ao sistema vascular 

das planas e transmitida para outras plantas cítricas por meio de cigarrinhas. Não há dúvidas de 

que mais informações sobre esse patossistema são necessárias, incluindo como a CVC é afetada 

pelo ambiente e quais são os mecanismos de resistência presentes em plantas de lima, limão e 

tangerina (LARANJEIRA et al., 1998).  

A observação da presença de algumas plantas assintomáticas em pomares infectados 

levou a se pensar em novas abordagens para o controle da CVC. Certos pesquisadores 

consideraram a possibilidade de que a natureza da população microbiana endofítica presente em 

C. sinensis possa influenciar na resistência à CVC nessas plantas (ARAUJO et al, 2002). Lacava 

et al. (2004) analisaram as interações in vitro entre bactérias endofíticas e X. fastidiosa e 

constataram que o seu crescimento é diminuído ou acentuado dependendo do microrganismo ao 

qual está em contato, sugerindo que os sintomas de CVC em citros podem ser um resultado de um 

balanço populacional entre X. fastidiosa e duas bactérias endofíticas, Methylobacterium spp. e 

Curtobacterium flaccumfaciens. A elucidação de aspectos como esse com relação à CVC é 

essencial para o desenvolvimento de novas práticas visando o manejo mais efetivo da doença e a 

redução de sua incidência. 

Os mecanismos fisiológicos e químicos que caracterizam o estabelecimento da CVC 

ainda não foram totalmente compreendidos, especialmente sob condições de estresse. Sendo 

assim, estudos que consideram a interação entre condições ambientais e o estabelecimento da 

CVC são necessários para auxiliar na elaboração de programas de manejo da doença. 
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2.1.3 O agente causal da CVC 

 

Xylella fastidiosa (RAJU et al., 1982; WELLS et al., 1987) é uma bactéria endofítica, 

gram-negativa, fastidiosa e habitante dos vasos de xilema. Essa bactéria apresenta uma ampla 

gama de hospedeiros que inclui pelo menos 30 famílias de plantas (SHERALD; KOSTKA, 1992) 

causando diversas doenças economicamente importantes (HOPKINS, 1989; BERETTA et al., 

1996; PURCELL, 1997; SILVA et al., 2001), sobretudo nas espécies de laranja doce (Citrus 

sinensis [L.] Osb) (HARTUNG et al., 1994; LARANJEIRA; POMPEU JUNIOR; HARAKAVA, 

1995; LARANJEIRA; BERGAMIN FILHO; AMORIM, 1998) onde causa a CVC.  

A partir do momento em que Xylella fastidiosa foi detectada como agente causal da 

Clorose Variegada dos Citros (CHANG et al., 1993; LEE et al., 1993) seguiu-se o 

desenvolvimento de protocolos e a realização de testes serológicos (GARNIER et al., 1993) e 

moleculares (BERETTA et al., 1997; MINSAVAGE et al., 1994; POOLER; HARTUNG, 1995) 

visando sua detecção e caracterização. O alto impacto econômico da CVC na produção citrícola 

levou ao empenho em seqüênciar o genoma completo da bactéria X. fastidiosa (estirpe 9a5c), 

tornando-a o primeiro patógeno de planta a ter seu genoma completamente seqüenciado 

(SIMPSON et al., 2000). Dow e Daniels (2000), ao analisarem a seqüência gênica da bactéria, 

constataram a presença de genes semelhantes àqueles de diversos outros patógenos, 

principalmente Xanthomonas campestris. Também se propôs a divisão das diversas estirpes de X. 

fastidiosa em diferentes grupos baseando-se na analise protéica das células bacterianas 

(WICHMAN; HOPKINS, 2002). 

Com uma exceção (LEU; SU, 1993), todas as doenças causadas por X. fastidiosa são 

originárias das Américas, onde estirpes desse fitopatógeno são endêmicas na flora nativa 

(FREITAG, 1951; RAJU; GOHEEN; FRAZIER, 1983). Ainda não há uma explicação clara 

quanto à origem das diferentes estirpes causadoras da CVC e a causa de seu comportamento 

epidêmico no Brasil; do ponto de vista genético, estudos relatam homogeneidade das estirpes de 

X. fastidiosa encontradas em plantas com CVC no cinturão citrícola de São Paulo (ROSSATO et 

al., 1998), enquanto outros relatam altos valores de diferenciação genética entre estirpes oriundas 

de diferentes regiões citrícolas do Estado de São Paulo (COLETTA; MACHADO, 2003). A idéia 

de parentesco entre as estirpes de X. fastidiosa causadoras das doenças Requeima do Café e CVC 

(LIMA et al., 1998; QIN et al, 2001) é reforçada pelo fato de que a indústria citrícola substituiu a 
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indústria cafeeira em São Paulo após um período de declínio desta última, o que provavelmente 

ocasionou uma seleção de estirpes de X. fastidiosa patogênicas ao café que acabaram por tornar-se 

patogênicas também a citros (LI et al., 2001). Segundo Chen et al. (2002), a colonização de 

plantas cítricas e insetos vetores por X. fastidiosa pode estar relacionada à nutrição dessa bactéria, 

de uma maneira similar com o comportamento de microrganismos endofíticos. Os mesmos 

autores sugerem que a doença ocorre devido a uma situação ideal onde o hospedeiro fornece todos 

os nutrientes requeridos pela bactéria, permitindo sua rápida multiplicação e, conseqüentemente, 

altos níveis de densidade populacional.  Ainda segundo Chen et al. (2002), a substituição da flora 

nativa, com sua alta e heterogênea população de X. fastidiosa, por extensivas áreas de 

monoculturas propiciou o quadro acima descrito. 

Sabe-se que fitopatógenos afetam as plantas hospedeiras de diversas maneiras. Os 

fitopatógenos responsáveis pela oclusão dos vasos de xilema, como é o caso da bactéria X. 

fastidiosa, reduzem o fluxo da água e, conseqüentemente, induzem estresse hídrico em seus 

hospedeiros por aumentarem a resistência do fluxo de água, provocando o fechamento dos 

estômatos e redução da transpiração (SAEED et al., 1999; TYREE; SPERRY, 1989). Diversos 

trabalhos mostraram que a infecção por X. fastidiosa induz um estresse hídrico interno na planta 

por obstruir os vasos do xilema e aumentar sua resistência hídrica (HOPKINS, 1989,1995; 

BOYER, 1995; MCELRONE; SHERALD; FORSETH, 2003). Hopkins (1995) listou diversos 

fatores responsáveis por distúrbios no funcionamento do xilema devido à colonização por X. 

fastidiosa, como o acúmulo de polissacarídeos, produção de gel, gomas e tiloses pelo hospedeiro 

em resposta à infecção, e / ou acúmulo de células bacterianas que fisicamente obstruem os vasos 

condutores de seiva; esses fatores estão citados, também, em vários outros trabalhos (HOPKINS, 

1989; ROSSETI et al., 1990; PURCELL; HOPKINS, 1996). Goodwin et al. (1988) relataram 

distúrbios metabólicos e fisiológicos, como a diminuição na fotossíntese em videira infectada por 

X. fastidiosa, assim como mudanças fisiológicas associadas à presença de células bacterianas, tais 

como, redução na taxa de transpiração, aumento da concentração de acido abscísico, prolina, 

frutose, glicose, Ca2+ e Mg2+, diminuição da concentração de K+ e sacarose. 

O mecanismo de patogenicidade das doenças causadas por X. fastidiosa não foi ainda 

totalmente esclarecido. Evidências levam à hipótese de que o mecanismo de patogenicidade 

estaria relacionado ao estresse hídrico ocasionado pela obstrução dos vasos do xilema 

(HOPKINS, 1989; MACHADO et al., 1994, HABERMANN et al., 2003a, 2003b; RIBEIRO; 
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MACHADO; OLIVEIRA, 2003). Hopkins (1989) assinalou que a habilidade de estirpes de X. 

fastidiosa em se mover através dos vasos do xilema seria um indicativo de sua patogenicidade e 

propôs diversos mecanismos de patogenicidade: disfunção do sistema de condução de água, 

produção de fitotoxinas e desequilíbrio na síntese e distribuição de reguladores de crescimento. 

No patossistema Xylella - videira existe uma forte associação entre o grau de migração da bactéria 

no interior do pecíolo e o grau de resistência do hospedeiro à infecção (FRY; MILHOLLAND, 

1990), confirmando a hipótese de Hopkins (1989). No caso de plantas sintomáticas, pesquisadores 

observaram que X. fastidiosa encontrava-se envolta por uma matriz translúcida extracelular, 

deduzida como sendo exopolissacarídeos (EPS) por ela produzidos; os EPS têm sido associados à 

adesão e formação de biofilme (agregado de células bacterianas), mecanismos essenciais para 

obstrução dos vasos e patogenicidade (SIMPSON et al., 2000; SILVA et al., 2001). Mais 

recentemente, observou-se que a bactéria pode ser encontrada nos vasos do xilema como células 

livres, “planktons”, ou como biofilme; as características químicas do fluido do xilema são capazes 

de influenciar a capacidade dessas células em formar agregados ou permanecer por mais tempo 

como células livres no interior dos vasos do xilema (LEITE; ISHIDA; ANDERSEN, 2004). As 

células bacterianas componentes do biofilme apresentam maior resistência a biocidas, detergentes 

e antibióticos, o que permite uma maior adaptação e capacidade de competição no interior dos 

vasos do hospedeiro (HOYLE; COSTERTON, 1991; RAMEY et al., 2004). Um estudo realizado 

por Newman et al. (2003) considerou a obstrução dos vasos como sendo uma conseqüência da 

colonização bacteriana e não uma tática do fitopatógeno visando à colonização e multiplicação no 

hospedeiro. A bactéria X. fastidiosa geralmente coloniza os vasos do xilema em pequenos 

agregados e de maneira não uniforme, sendo que não há sintomas nessas condições; por outro 

lado, vasos de xilema apresentando biofilmes formados por alta densidade populacional 

bacteriana são menos freqüentes, mas característicos de uma colonização sintomática (NEWMAN 

et al., 2003). Souza et al. (2005) descreveram a patogenicidade de X. fastidiosa como sendo um 

resultado da formação de biofilme no interior dos vasos de xilema levando à sua obstrução e, 

conseqüentemente, ao estresse hídrico. 

A anatomia e morfologia dos vasos condutores de xilema podem ser associadas com 

resistência à infecção por X. fastidiosa (QUEIROZ-VOLTAN et al., 1998; QUEIROZ-VOLTAN; 

PARADELA, 1999). As plantas de citros apresentam os vasos do xilema pontuados que são mais 

resistentes ao fluxo de água e ao movimento lateral, o que torna esses hospedeiros mais resistentes 
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à ação da bactéria (LEPEREN; MEETEREN; GELDER, 2000). Alves et al. (2004) compararam a 

porcentagem de vasos colonizados em pecíolos de folhas de café e citros com a severidade dos 

sintomas observados e constataram que a severidade dos sintomas refletia uma maior colonização 

dos vasos de xilema no caso de café, mas que essa relação não existia para citros; além disso, a 

porcentagem de vasos colonizados foi maior no café do que em citros, reforçando a idéia de que 

citros apresenta uma maior resistência à infecção por X. fastidiosa. É possível que não só a 

morfologia, mas também a composição do fluido do xilema influencie na colonização bacteriana 

(ANDERSEN; BRODBECK, 1991). Altas concentrações de íons monovalentes podem aumentar 

a condução hidráulica, enquanto que altas concentrações de cátions divalentes podem diminuí-la, 

fenômeno este que favorece o processo de colonização da bactéria (LEPEREN; MEETEREN; 

GELDER, 2000). A presença de cálcio e magnésio no processo de colonização dos vasos foi 

indicada por Leite et al. (2002) e Leite, Ishida e Andersen (2003) como uma explicação para a 

atração de X. fastidiosa pelas paredes do xilema, uma vez que os EPS formados são carregados 

negativamente e, conseqüentemente, atraem cargas positivas (cátions). Osiro et al. (2004) 

observaram que células bacterianas virulentas apresentavam valores baixos de concentrações de 

EPS, similares àqueles de células virulentas pouco agressivas, indicando que grandes quantidades 

de EPS não são necessárias para adesão nas paredes do xilema. Os mesmos autores 

desenvolveram um modelo cinético para adesão de X. fastidiosa, formação de biofilme e 

virulência, baseado na atração eletrostática entre a superfície das proteínas bacterianas e as 

paredes do xilema. 

Acredita-se que a expressão de sintomas seja uma resposta à infecção por X. fastidiosa, 

influenciada pelo tempo em que essa bactéria leva para acumular-se nos vasos e pelo ponto no 

qual a multiplicação bacteriana teve início (FRY; MILHOLLAND, 1990). Várias hipóteses têm 

sido propostas visando explicar a expressão dos sintomas em citros, incluindo o desencadeamento 

de mecanismos de defesa do hospedeiro como a produção de toxinas, antibióticos e seqüestro de 

íons (LEE et al., 1982; SIMPSON et al., 2000), desequilíbrio dos sistemas reguladores de 

crescimento devido à presença do fitopatógeno (FRENCH; STASSI, 1978; HOPKINS, 1989) e 

seqüestro de nutrientes, principalmente cálcio, magnésio e zinco, que são atraídos pela alta 

concentração de cargas negativas do biofilme produzido pela agregação de células bacterianas 

(LEITE et al., 2002). A hipótese do seqüestro de nutrientes proposta por Leite et al. (2002) foi 

condizente com o trabalho realizado por Alves, Kitajima e Leite (2003) no qual plantas de tabaco 



21 

inoculadas com X. fastidiosa apresentaram regressão de sintomas iniciais após serem desbastadas 

e submetidas à fertilização. Autores sugeriram que os sintomas foliares causados por X. fastidiosa 

tornam-se severos apenas quando o hospedeiro é submetido, simultaneamente, a outro tipo de 

estresse (HOPKINS, 1989; SHERALD et al., 1983). McElrone, Sherald e Forseth (2003) 

verificaram que ocorria o aumento da severidade dos sintomas em períodos de estresse hídrico na 

espécie de videira silvestre Parthenocissus quinquefolia infectada por X. fastidiosa, devido à ação 

conjunta da colonização bacteriana e do estresse hídrico, essa por colonizar os vasos de xilema e 

este por reduzir a condutância hidráulica, dificultando a passagem dos elementos de vaso. No 

estudo realizado por Ribeiro, Machado e Oliveira (2004) foi observado que a obstrução do xilema 

associada ao alto crescimento e à alta temperatura foliar em mudas de laranja doce infectadas 

provocaram a diminuição da taxa de assimilação de CO2, resultado este tido como parcialmente 

responsável pelo menor crescimento e / ou produtividade de plantas com CVC localizadas em 

regiões com altas temperaturas. 

O papel do déficit hídrico no estabelecimento da infecção e multiplicação de X. fastidiosa 

tem recebido cada vez mais a atenção. Boyer (1995) propôs dois mecanismos para explicar como 

o estresse hídrico aumenta a suscetibilidade de plantas ao ataque de fitopatógenos: (1) a redução 

na geração de produtos fotossintéticos causada pela falta de água impossibilita a defesa da planta 

contra o fitopatógeno e / ou (2) o crescimento da planta é reduzido sem, porém, ocorrer a redução 

da habilidade de multiplicação do fitopatógeno ocasionando, assim, o aumento do progresso da 

doença e da severidade dos sintomas no hospedeiro. McElrone, Sherald e Forseth (2001) 

confirmaram a idéia de que estresse hídrico acentua a severidade e o progresso da doença ao 

longo do caule da planta Parthenocissus quiquefolia infectadas com X. fastidiosa. Os mesmos 

autores também concluíram que tal acentuação é devida à redução da condutividade hidráulica 

ocasionada pelo entupimento dos vasos de xilema, além de demonstrarem a existência de 

interações entre estresse hídrico e infecção por X. fastidiosa no sistema condutor de água da 

planta, na condutividade hidráulica e na expressão da doença (MCELRONE; SHERALD; 

FORSETH, 2003). Em Parthenocissus quiquefolia, o estresse hídrico acentuou a severidade dos 

sintomas e taxa de propagação da bactéria (MACELRONE; FORSETH, 2004).  

Os estudos que vêm sendo realizados sobre o genoma bacteriano e fisiologia do 

hospedeiro estão sendo capazes de aprofundar o entendimento sobre o desenvolvimento de 

sintomas e progresso da doença, essenciais para se conseguir manejar a CVC de forma eficaz. No 
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entanto, estudos sobre a fisiologia do hospedeiro ainda são necessários para elucidar o mecanismo 

existente entre estresse hídrico e a infecção por Xylella fastidiosa. 

 

2.1.4 Aspectos da transmissão de Xylella fastidiosa por insetos vetores 

 

A bactéria X. fastidiosa é transmitida por espécies de cigarrinhas da ordem Hemíptera, 

família Cicadellidae, tribos Cicadellini e Proconiini, que se alimentam do fluido do xilema das 

plantas cítricas (HILL; PURCELL, 1995a; PURCELL; HOPKINS, 1996; RAVEN, 1984; 

REDAK et al., 2004; ROBERTO, 1996). Várias doenças causadas por essa bactéria e transmitidas 

por esses vetores não têm cura e causam danos produtivos e econômicos consideráveis 

(HOPKINS; PURCELL, 2002; PURCELL, 1979; 1989). Os pomares cítricos brasileiros abrigam 

cerca de 20 espécies de cigarrinhas que se alimentam do xilema das plantas e, portanto, possíveis 

transmissoras de X. fastidiosa, sendo que em estudos recentes com estirpes de X. fastidiosa 

causadoras da CVC no Brasil, outras 11 espécies de 10 gêneros de Cicadellinae foram 

identificadas (KRÜGNER et al., 1998; FUNDECITRUS, 1999; ROBERTO et al., 1996; 

YAMAMOTO et al., 2002). A tendência de cigarrinhas vetoras em preferirem brotações novas 

para se alimentarem (PURCELL, 1979) faz com que os últimos fluxos de brotações sejam a parte 

da planta com maior probabilidade de estarem infectadas com X. fastidiosa (REDAK et al., 2004). 

Estudos mostraram que a disseminação da bactéria entre pomares pode ser rápida 

(LARANJEIRA; BERGAMIN FILHO; AMORIM, 1998), o que sugere eficiência na transmissão. 

Entretanto, Krügner et al. (1998) constataram que a CVC apresenta um longo período de 

incubação e que a eficiência de transmissão de cinco espécies de cigarrinhas vetoras é baixa (1% a 

12% por espécie). Redak et al. (2004) obtiveram 1% - 5% de eficiência de transmissão nas 

espécies analisadas, sendo B. xanthophis aquela com porcentagem mais elevada, ultrapassando 

10%. Sabe-se hoje que a eficiência de transmissão de X. fastidiosa varia muito e depende da 

interação entre espécie vetora e planta hospedeira (PURCELL, 1989). Verificou-se que a 

densidade populacional de X. fastidiosa em laranja doce é quase 100 vezes mais baixa do que em 

videira, o que representa uma possível explicação para as taxas mais baixas de transmissão 

observadas de planta para planta (ALMEIDA et al., 2001). Além disso, uma menor proporção de 

vasos de xilema são colonizados por X. fastidiosa nos pecíolos das folhas de citros infectados 
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(6,4% - 13,5%) (ALVES et al., 2003) do que em videiras (40%) (MOLLENHAUER; HOPKINS, 

1976). 

No caso das espécies de cigarrinhas vetoras mais estudadas, observou-se que mudanças 

nas propriedades químicas e na tensão do xilema aparentam determinar a alimentação diurna e 

sazonal nas plantas hospedeiras (RICHARD et al., 2004). Flutuações naturais na composição 

química do xilema das plantas hospedeiras durante o dia e no decorrer das estações do ano 

aparentam determinar o comportamento diário e sazonal dos insetos vetores quanto a sua 

alimentação (ANDERSEN; BRODBECK; MIZELL III, 1989; BRODBECK et al., 1990; 

MIZELL; FRENCH, 1987). A tensão do xilema raramente afeta a alimentação das cigarrinhas 

quando as plantas hospedeiras estão bem irrigadas, porém, para aquelas plantas em vasos e sob 

estresse hídrico, a freqüência de alimentação das cigarrinhas cai exponencialmente em função da 

tensão do xilema nessas condições (REDAK et al., 2004). Como o fluido do xilema e sua tensão 

podem ser alterados por diversos fatores, como época do ano, hora do dia, clima, fertilização, 

irrigação, poda (ANDERSEN; BRODBECK; MIZELL III, 1989; 1992; 1995a; 1995b; MIZELL; 

FRENCH, 1987), há possibilidade de manejo das populações de cigarrinhas através da 

manipulação das condições que influenciam a composição química do xilema para tornar as 

plantas hospedeiras inadequadas para sua alimentação (REDAK et al., 2004). 

Historicamente, as medidas de controle e manejo de X. fastidiosa e seus insetos vetores 

não têm se mostrado muito eficazes (HEWITT; FRAZIER; FREITAG, 1949; PURCELL, 1979). 

Simplesmente controlar a população de insetos vetores em pomares afetados visando limitar a 

incidência e disseminação da doença é raramente uma medida bem sucedida. Além da densidade 

populacional do inseto vetor e de seu comportamento, sua dispersão temporal e espacial e a 

seleção dos sítios de alimentação no hospedeiro aparentam ser mais importantes para a epidemia 

da doença do que a eficiência de transmissão e devem ser consideradas em qualquer programa de 

manejo da doença e de seus vetores (REDAK et al., 2004). 

Transmissões por raízes e por enxertia também já foram relatadas (HE et al., 2000), 

porém essas fontes de inóculo não são tão significativas quanto à transmissão por cigarrinhas 

vetoras. 
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2.1.5 Aspectos epidemiológicos da CVC 

 

Não há muitos trabalhos disponíveis no que diz respeito à epidemiologia da CVC. Apesar 

da escassez de estudos epidemiológicos, observações importantes com relação ao comportamento 

da doença foram relatadas (PALAZZO; CARVALHO, 1992; GOTTWALD et al., 1993; 

LARANJEIRA, 1997; NUNES, 1999; MARTINS et al., 2000; PEREIRA, 2000), como principais 

fontes de inóculo, não influência de vento ou passagem de máquina na disseminação, épocas de 

maior aparecimento de plantas doentes, o que propiciou o aumento da eficiência do manejo da 

CVC. 

Uma escala diagramática para a avaliação da severidade da CVC foi criada por Amorim 

et al. (1993) facilitando as análises no campo e universalizando os dados de severidade utilizados 

em pesquisas relacionadas a CVC, inclusive aquelas realizadas por Gottwald et al. (1993) e 

Laranjeira, Bergamin e Amorim (1998) sobre a epidemiologia da CVC baseada nos sintomas das 

plantas avaliadas. 

No decorrer dos anos, observou-se que a concentração relativa de X. fastidiosa era mais 

alta na primavera e verão (LARANJEIRA, 1997; PEREIRA, 2000, 2005; OLIVEIRA et al., 

2002). Nunes (1999) já havia notado que, durante o verão, cultivares de laranja doce 

apresentavam sintomas severos de CVC em brotações emitidas na primavera. Oliveira et al. 

(2002) observaram que o número de células de X. fastidiosa detectado em folhas de citros 

aumentava de acordo com a idade da folha e que a bactéria não era detectada na seção superior da 

nervura principal das folhas coletadas; essas observações indicavam a existência de padrões de 

distribuição temporal e espacial de X. fastidiosa, respectivamente. Os resultados obtidos por 

Oliveira et al. (2002) confirmam aqueles relatados por Machado et al. (1997), que detectaram 

maiores concentrações bacterianas em folhas mais velhas.  

Gottwald et al. (1993) realizaram avaliações anuais em talhões de citros e concluíram que 

CVC de uma única arvore infectada pode se disseminar para 90% das árvores localizadas em um 

raio de 20 hectares em 12 anos, e que o progresso da doença seguia o modelo simples de 

Gompertz. Nunes (1999) obteve resultados similares aos de Gottwald et al. (1993) ao realizar 

avaliações bimestrais em talhões de citros reafirmando a escolha desse modelo. Laranjeira (1997) 

observou em seu trabalho que ocorriam picos de velocidade da doença bem definidos: aumento 

intenso da incidência na primavera e verão e quase paralisação do progresso entre o outono e o 
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inverno, afirmando que, caso fossem realizadas análises anuais, seriam obtidos resultados 

similares ao de Gottwald et al (1993), uma vez que as avaliações bimestrais apresentaram um 

progresso mais rápido do que o esperado. Ao se analisar a epidemiologia da CVC no Brasil, os 

padrões de incidência da doença nas áreas amostradas mostravam uma curva do tipo sigmóide, 

com crescimento logístico nas árvores doentes (LARANJEIRA; BERGAMIN FILHO; AMORIM, 

1998), o que era coerente com o padrão de disseminação de CVC de árvore para árvore, indicando 

que o avanço da CVC em um talhão ocorre devido, principalmente, à transmissão da doença de 

uma árvore infectada às árvores vizinhas. Já Oliveira et al. (2002) não obtiveram resultados que 

levassem à escolha de um modelo matemático adequado para descrever o progresso da CVC, 

além de detectarem, na região Sul do Estado de São Paulo, um progresso muito mais rápido do 

que aquele suposto por Gottwald et al. (1993). Existe a hipótese de que picos de velocidade da 

CVC estejam relacionados a determinados picos de emissão de brotações (LARANJEIRA et al., 

2003b), já que as cigarrinhas preferem tecidos novos e tenros para se alimentarem (LOPES, 

1999). As pesquisas desenvolvidas possibilitaram a montagem de um modelo conceitual do 

patossistema em questão envolvendo o comportamento dos insetos vetores e o surgimento de 

novas brotações. (Figura 2.1). 

Figura 2.1 - Modelo conceitual do progresso da Clorose Variegada dos Citros e os diversos fatores envolvidos.  

Fonte: Bergamin, comunicação pessoal. 
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No Estado de São Paulo, as regiões Norte, Noroeste e Centro apresentam incidência 

significativamente maior de CVC quando comparadas com as regiões Oeste e Sudeste (AYRES, 

2000); acredita-se que essa diferença estivesse ligada a fatores climáticos, à população de vetores 

e ao inóculo inicial (SALVA; ROBERTO; CARLOS, 1995; LARANJEIRA, 1997; AYRES, 

2000). Outra explicação para as diferenças em incidência e severidade da doença entre as regiões 

seria o fato de diferentes estirpes de X. fastidiosa estarem presentes em diferentes áreas produtoras 

(WENDLAND, 2000; QIN et al., 2001) e da existência de diferenças entre as áreas produtoras em 

relação à flutuação de insetos vetores (PEREIRA, 2000). Ao se analisar o comportamento sazonal 

da CVC em pomares das regiões Noroeste, Centro e Sul do Estado de São Paulo foi concluído que 

existe maior quantidade de brotações novas e de ramos sintomáticos na região Noroeste 

(BARBOSA, 2002) e maior quantidade de ramos assintomáticos da região Sul (LARANJEIRA et 

al., 2003b), o que fez com que se presumisse que essa não visualização de sintomas seja devida ao 

plantio de mudas infectadas e ambiente desfavorável para a expressão de sintomas; como não 

houve diferença de concentração bacteriana nos pomares avaliados, pôde-se cogitar a hipótese de 

que o clima não influencia a multiplicação de X. fastidiosa dentro da planta (LARANJEIRA et al., 

2003b). Com o objetivo de aprofundar os conhecimentos sobre a dinâmica da CVC nas zonas 

Noroeste, Centro e Sul do Estado de São Paulo, os mesmos autores tentaram ajustar as curvas de 

progresso obtidas em modelos matemáticos previamente conhecidos sem, no entanto, obter bons 

ajustes (LARANJEIRA et al., 2003a). Segundo o FUNDECITRUS (2006), o fato de a CVC ser 

inicialmente detectada nas regiões Norte e Noroeste do Estado mostra que a doença existe há mais 

tempo nessas áreas e, conseqüentemente, apresenta maiores índices de severidade; além disso, o 

clima quente e seco das regiões Norte e Noroeste favorece a expressão de sintomas e são nessas 

regiões que se encontram as maiores populações das cigarrinhas transmissoras da doença quando 

comparadas ao Sul do Estado. Os estudos epidemiológicos existentes sobre a CVC concentram-se 

nas regiões citrícolas do Estado de São Paulo. É importante que outras pesquisas sejam realizadas 

nas demais regiões citrícolas do País para possibilitar um maior entendimento sobre a dinâmica da 

doença.  

Maiores informações são necessárias para a caracterização do papel da densidade 

populacional bacteriana no progresso da doença no decorrer das estações do ano, assim como a 

importância epidemiológica de hospedeiros alternativos de X. fastidiosa para que seja possível a 

elaboração de um programa de manejo mais eficaz do que temos hoje. 
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2.2 Material e Métodos 

 

2.2.1 Experimento em condições naturais 

 

2.2.1.1 Efeito da irrigação sobre infecções primárias por X. fastidiosa em plantas jovens de 

laranja doce 

 

Com o objetivo de investigar o estabelecimento de infecções primárias de X. fastidiosa 

em plantas cítricas jovens irrigadas e não irrigadas realizou-se uma inoculação mecânica da 

bactéria em 12 de julho de 2005 (período de seca) aos 5 meses após o plantio. O experimento de 

campo foi instalado na Fazenda Cambuhy, localizada no município de Matão, região citrícola 

central do Estado de São Paulo. Foram plantadas 160 mudas de laranja doce ‘Valência’ [Citrus 

sinensis (L.) Osbeck] enxertadas sobre citrumelo ‘Swingle’ [Citrus paradisi Macfad. x Poncirus 

trifoliata (L.) Raf.] em janeiro de 2005. Foram disponibilizadas 60 mudas mantidas em sacos 

plásticos dentro de casa-de-vegetação para servirem como controle positivo do inóculo bacteriano 

recém utilizado na inoculação. Dentre as mudas plantadas no campo, 32 foram mantidas como 

testemunhas (controle negativo), sendo inoculadas apenas com solução tampão de fosfato salino 

(“Phosphate Buffer Saline” – PBS) e permanecendo sob o mesmo regime hídrico daquelas 

inoculadas.  

O experimento de campo foi montado seguindo o delineamento experimental de blocos 

casualizados, sendo dividido em dois tratamentos, inoculados nas seguintes condições: I) irrigado 

(sem estresse hídrico); II) não irrigado (com estresse hídrico). Cada tratamento apresentava quatro 

repetições, sendo cada repetição composta de 16 plantas (Tabela 2.4). Em cada parcela foi 

montada uma estrutura coberta com um telado, com o objetivo de eliminar a possibilidade de 

infecção natural por insetos vetores. Essa estrutura telada foi colocada de modo a formar uma 

pequena estufa, por onde seria possível caminhar durante as inoculações e avaliações (Figura 2.2 

A e B). Com base no número de parcelas existentes, foram montadas 10 estruturas; 8 

correspondentes às 8 parcelas dos tratamentos, e 2 correspondentes às testemunhas (plantas não 

inoculadas) de cada tratamento (Anexo A). 
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Tabela 2.4 – Relação de épocas de plantio e de inoculação mecânica de Xylella fastidiosa e os tratamentos 

correspondentes em plantas cítricas jovens. Matão (SP) 

Plantio Época 
inoculação 

Regime 
hídrico 

Trat. Nº de 
repetições

Nº de plantas 
por repetição 

Nº total 
de plantas 

Irrigado* I 4 16 64 Jan-Fev/05 Jul/05 (Inverno) 
Não irrigado II 4 16 64 
Irrigado* T3 1 16 16 Jan-Fev/05 Testemunha 

(não inoculadas) Não irrigado T4 1 16 16 
TOTAL      160 

*Irrigação com mangueira (2 vezes por semana) 

 

 
Figura 2.2 – Montagem da estrutura telada após o plantio das mudas de laranja Valência (A) e visualização do interior 

da estrutura depois de terminada a colocação do telado em uma das parcelas do experimento (B). Fazenda 

Cambuhy, Matão, SP. 

 

Os tratos culturais foram os mesmos utilizados em todas as mudas de citros da Fazenda, 

com exceção dos produtos sistêmicos que foram evitados por poderem influenciar a taxa de 

infecção primária da bactéria X. fastidiosa. A adubação de plantio foi realizada com a aplicação de 

600 kg de adubo químico Super simples por hectare. Para a adubação de condução foram feitas 4 

adubações com Nitrato de amônia de 50, 50, 100 e 100 gramas, respectivamente, uma vez por 

mês. O inseticida usado foi o Ethion, 2 litros / 200 litros de água, o formicida usado foi o 

granulado Isca Mirex e o herbicida foi o Glifosato 3 litros / ha. 

O isolado de X. fastidiosa de citros usado nas inoculações (CCT6570), proveniente de 

plantas afetadas pela CVC em Bebedouro (ALMEIDA et al., 2001), estava preservado em glicerol 

a -80°C no Laboratório de Insetos Vetores do Departamento de Entomologia, Fitopatologia e 

A B 
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Zoologia Agrícola da ESALQ / USP. Suspensões de células bacterianas deste isolado em 3ª 

passagem em meio de cultura sólido “Periwinkle Wilt Gelrite” – PWG (HILL; PURCELL, 

1995b), após cinco dias de crescimento, foram usadas nas inoculações mecânicas.  

Colônias resultantes de oito alíquotas de 20 µL provenientes da suspensão da 2a 

passagem foram utilizadas para a obtenção de uma suspensão bacteriana padrão (PRADO, 2003). 

As células bacterianas foram raspadas das placas com o auxílio de um alça de platina e 

homogeneizadas em 1 mL de PBS até a obtenção de uma concentração de aproximadamente 108 

unidades formadoras de colônia (UFC), baseando-se na escala de turbidez de McFarland 

(LELLIOTT; STEAD, 1987).  

Três ramos de cada muda cítrica plantada no interior dos telados foram marcados com 

fitas coloridas e inoculados no último fluxo de crescimento com a suspensão bacteriana em PBS, 

obtidas seguindo o procedimento acima descrito, ou apenas com PBS no caso das mudas-

testemunhas (controle negativo). As inoculações foram feitas pelo método de agulha (ALMEIDA 

et al., 2001) depositando-se uma gota de 7 µl da suspensão em um ponto da haste de cada ramo 

marcado com fita, e perfurando-se o local cinco vezes com um alfinete entomológico para que 

ocorresse absorção da gota de suspensão. A inoculação foi realizada nas horas mais quentes do 

dia, quando a absorção do inóculo pela planta é mais rápida (1-3 min). Após 20 min da 

homogeneização em PBS, tempo suficiente para a inoculação de todas as plantas de um bloco, a 

suspensão bacteriana foi refeita visando garantir a estabilidade da viabilidade do inóculo. A 

mesma suspensão bacteriana usada em cada bloco foi inoculada por agulha em 15 mudas de 

laranja ‘Valência’ sobre ‘Swingle’ como controle positivo da viabilidade do inóculo. Como o 

experimento era constituído de 4 blocos, foram utilizadas 60 mudas de citros.Tais mudas foram 

trazidas para o Laboratório de Insetos Vetores da ESALQ/USP e mantidas em casa-de-vegetação 

para posterior avaliação de sintomas e detecção de X. fastidiosa. 

Foram conduzidas avaliações semestrais e mensais no decorrer do experimento. As 

avaliações semestrais, feitas aos 6 e 12 meses após a inoculação, visaram a detecção e 

quantificação de X. fastidiosa por meio de isolamento primário em meio de cultura sólido PWG e 

confirmação através do teste de “Polymerase Chain Reaction” - PCR. Foram submetidas à 

avaliação, as primeiras folhas acima do ponto de inoculação de cada ramo. No caso das avaliações 

realizadas aos 12 meses da inoculação, foram coletadas e submetidas à avaliação as primeiras 

folhas do penúltimo fluxo de crescimento, localizado cerca de 20 cm acima do ponto de 
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inoculação. As avaliações mensais, que tiveram início após 3 meses da data de inoculação, 

buscaram a presença de sintomas de CVC nas plantas inoculadas. 

O isolamento primário de X. fastidiosa em meio de cultura sólido PWG, a partir das 

folhas cítricas coletadas no campo, foi realizado seguindo o protocolo modificado por Almeida 

(1999), que reduz o volume de água destilada para o preparo do meio PWG de 1000 mL para 900 

mL. Cada amostra foliar foi primeiramente desinfestada superficialmente por meio de lavagem 

com água de torneira e submetida a uma limpeza externa com algodão embebido em álcool etílico 

96%. Com uso de uma lâmina foram cortados os pecíolos e a porção basal da nervura central das 

folhas (OLIVEIRA et al., 2002), os quais foram logo em seguida pesados em balança semi-

analítica (modelo BG 4000, GEHAKA, Brasil), de modo a manter o peso em uma faixa de 0,10 a 

0,20 g. A etapa seguinte do isolamento visou à desinfecção das folhas sendo realizada em câmara 

de fluxo laminar (modelo VLFS-09, VECO, Campinas, SP) para garantir a assepsia de todo o 

processo. As amostras foram seqüencialmente imersas por 2 min em recipientes contendo álcool 

etílico a 96%, hipoclorito de sódio a 2% e em três recipientes contendo água destilada. As 

amostras já desinfestadas superficialmente foram então cortadas com lâmina sobre papel filtro 

esterilizado, com ajuda de pinça flambada, em pedaços de 1 a 2 mm e inseridas individualmente 

em tubos de ensaio de vidro contendo 2 mL de PBS autoclavado. 

Um homogeneizador com haste giratória (modelo MA 102, MARCONI Equipamentos 

para Laboratório S.A., Piracicaba, SP) foi usado para triturar as amostras a uma velocidade 

aproximada de 17.500 rpm. O processo de trituração seguiu uma série de quatro etapas, 

desinfecção da haste com álcool a 96% por 15 s, limpeza do excesso de álcool com água destilada 

esterilizada por 5 s, trituração e homogeneização da amostra por 10 a 15 s e retirada dos resíduos 

da amostra recém triturada com água destilada por 5 s. Partiu-se então para o processo de 

trituração da próxima amostra e assim por diante.  

Seguidamente, realizou-se a diluição de 10 x de cada amostra transferindo-se, em câmara 

de fluxo laminar, 200 µL da suspensão resultante da trituração para novos tubos de ensaio 

contendo 1,8 mL de PBS autoclavado. Tal procedimento foi realizado visando a redução do 

percentual de contaminação que tende a ser alto em amostras não diluídas (ALMEIDA et al., 

2001). Tanto as suspensões diluídas como as não diluídas foram plaqueadas em meio de cultura 

sólido PWG pipetando-se duas gotas de 20 µL sobre a placa e escorrendo-as por sua superfície. 
As placas contendo as suspensões bacterianas foram mantidas em incubadora (modelo MA 832, 
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MARCONI Equipamentos para Laboratório S.A., Piracicaba, SP) a 28 ºC por 15 a 20 dias. Após 

esse período, contaram-se as unidades formadoras de colônias (UFC) das amostras plaqueadas 

com auxílio de microscópio estereoscópico (modelo LR 66238C, CARLZEISS, Alemanha). Para 

a estimativa do número de UFC por grama de tecido vegetal, aplicou-se a fórmula (1) para placas 

contendo suspensões bacterianas não diluídas e a fórmula (2) para placas contendo suspensões 

diluídas, onde o número de colônias é igual à média no número de colônias presentes nas duas 

gotas de suspensão bacteriana plaqueadas: 

 

UFC / g de tecido = 100 x  nº Colônias___________                           (1) 
                                 Peso da amostra foliar (g) 

 

UFC / g de tecido = 100 x  nº Colônias__________    x 10                  (2) 
                                   Peso da amostra foliar (g) 

 

As amostras de colônias bacterianas obtidas por meio de isolamento em meio de cultura 

foram submetidas ao teste de PCR para confirmação da presença de X. fastidiosa. Essa posição foi 

tomada por se considerar o método de isolamento mais condizente com a realidade do processo 

infectivo na planta naquele momento, uma vez que esse método detecta somente células vivas 

(cultiváveis) de bactéria, enquanto que o PCR pode detectar tanto células vivas quanto mortas. 

Uma ou duas colônias bacterianas de cada amostra positiva por isolamento foram dissolvidas em 

30 µL de PBS contidos em tubos de polipropileno de 1,5 mL com tampa, devidamente etiquetados 

e armazenados a -4 ºC. A um volume de 2 µL de cada amostra de isolado foi acrescentado 1,2 µL 

de tampão MgCl2 (4mM), 0,36 µL de dNTP, 0,96 µL de cada um dos oligonucleotídeos CVC-1 e 

272-2 int., que são específicos para X. fastidiosa patogênica a citros (POOLER; HARTING, 

1995), 1 unidade de Taq DNA polimerase e água destilada em quantidade suficiente para 

completar o volume de 25 µL por amostra. Finalmente, foram adicionados 30 µL de óleo mineral 

para evitar a evaporação das amostras ao serem submetidas ao processo de amplificação. Os 

reagentes acima citados, com exceção das colônias bacterianas, constituíram o controle negativo 

deste teste de PCR. Utilizou-se como controle positivo amostras de isolados já amplificadas e 

confirmadas como positivas para a presença de X. fastidiosa. A amplificação foi realizada em 

termociclador PTC-100 (modelo MA 02172, MJ Research, Inc., USA) seguindo as etapas: 1 ciclo 

de 94 ºC por 4 min, 94 ºC por 1 min, 64 ºC por 1 min e 72 ºC por 1 min e 30 s, repetição das 
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etapas 2 a 4 por 35 vezes, 72 ºC por 10 min e estabilização a 4 ºC por tempo indeterminado. Um 

volume de 1 µL de corante azul de bromofenol 0,25% foi adicionado às amostras recém 

amplificadas. As amostras foram então aplicadas em um gel de agarose a 1% [1 g de agarose para 

100 mL de TBE 10 x (121,1 g de Tris HCl PM 121,14; 51,3 g de ácido bórico; 20 mL de EDTA 

0,5 mM pH 8,0 e acréscimo de água destilada até completar o volume de um litro)] contendo 

brometo de etídio para a separação de bandas e visualização daquelas correspondentes aos 

fragmentos amplificados de DNA bacteriano (amostras positivas). A imagem das bandas foi 

capturada sob luz ultravioleta e documentada em equipamento computadorizado “Eagle Eye II” 

(modelo CA 92037, STRATAGENE, La Jolla, EUA.). No caso das amostras positivas foi possível 

identificar as bandas correspondentes aos fragmentos de DNA de X. fastidiosa, comparando-se 

com marcadores moleculares (DNA ladder) também aplicados no gel de agarose. 

Plantas que apresentaram um ou mais ramos positivos para X. fastidiosa foram 

consideradas infectadas. 

As médias dos dados de porcentagem de plantas infectadas por X. fastidiosa dos 

tratamentos foram comparadas estatisticamente pelo teste de hipótese sobre duas proporções. Já as 

médias de população bacteriana (no UFC / g de tecido vegetal) dos tratamentos foram submetidas 

ao teste estatístico de média. 

 

2.2.2 Experimentos em casa-de-vegetação 

 

Com o objetivo de testar a hipótese de que o regime hídrico influi na taxa de infecção 

primária de X. fastidiosa foram realizadas inoculações mecânicas e com insetos em mudas de C. 

sinensis de 12 meses de idade. Os resultados de ambos os métodos de inoculação foram 

averiguados após 5 e 10 meses respectivamente. 

Adquirir informações quanto ao sucesso da infecção primária de X. fastidiosa em mudas 

nessa idade é importante na medida em que é nessa etapa de seu crescimento que as mesmas são 

replantadas no campo para a formação de novos pomares. 
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2.2.2.1 Efeito do déficit hídrico do solo sobre a infecção primária por X. fastidiosa após 

inoculação mecânica em mudas de laranja doce  

 

Duzentas e quarenta mudas de C.sinensis com 60 cm de altura e 12 meses de idade foram 

transplantadas de sacos de polietileno para vasos de plástico rígido 30x10 cm (comercialmente 

denominados citrovasos ou citropotes) contendo substrato constituído de uma mistura de solo 

peneirado, areia e esterco de curral curtido peneirado na proporção 3:1:1. A adubação foi 

realizada adicionando-se 50 g de adubo superfosfato simples (20% P2O5) para cada 25 kg de 

substrato e 3 g / vaso de Osmocolt (fertilizante granulado contendo microelementos e durabilidade 

de 6 meses) na superfície dos citrovasos logo após o transplantio das mudas. O controle de pragas 

foi realizado com pulverizações quinzenais de Vertimec 18 CE (0,2 mL / L de água) e Perfekthion 

400 CE (1,0 mL / L de água). Também foram realizadas adubações foliares semanais com 

Chelard (2,5 g / L). 

Três amostras do substrato a ser utilizado no experimento foram coletadas e enviadas 

para o Laboratório de Hidráulica localizado no Departamento de Engenharia Rural da 

ESALQ/USP para que se realizasse a análise da curva de retenção de água no mesmo. A partir dos 

valores obtidos em umidade com base em volume (cm3 H2O / cm3 solo) dos pontos de capacidade 

de campo e ponto de murcha permanente, foi possível estimar o peso de cada vaso que 

correspondia a esses valores e, assim, estabelecer o peso em déficit hídrico, determinado a partir 

de um ponto fixo na curva de retenção de água no solo próximo ao valor correspondente ao ponto 

de murcha permanente. 

Cento e vinte mudas de C. sinensis foram mantidas sob regime de capacidade de campo e 

outras 120 foram mantidas sob regime de déficit hídrico, com o objetivo de testar a hipótese de 

que o regime hídrico é capaz de influenciar o estabelecimento de infecções primárias dessa 

bactéria em mudas cítricas de 12 meses de idade. Os pesos estipulados para cada vaso nos dois 

regimes hídricos foram mantidos constantes através da pesagem diária dos mesmos em balança 

digital (modelo MF 601, FILIZOLA, São Paulo, Brasil) e do acréscimo de água até o valor 

estipulado. 

As plantas a serem submetidas ao regime de capacidade de campo foram irrigadas até 

que houvesse acúmulo de água na superfície dos vasos e, em seguida, aguardou-se a absorção 

completa da água pelo solo contido nos vasos para que os mesmos fossem então pesados e o peso 
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nesse regime hídrico estipulado. Já as plantas a serem submetidas ao regime de déficit hídrico 

levaram, em média, 40 dias para alcançarem o peso limite após o qual as mesmas começariam a 

apresentar sintomas de murcha foliar. Após esse tempo, outros 30 dias foram necessários para a 

aclimatação das mudas a esse regime hídrico. Passado o período de aclimatação, realizou-se a 

inoculação mecânica de uma suspensão de X. fastidiosa em 50 plantas mantidas em déficit hídrico 

e em 46 plantas mantidas em capacidade de campo; 10 plantas mantidas em déficit hídrico e 

outras 13 mantidas em capacidade de campo serviram como testemunha, sendo inoculadas apenas 

com PBS. 

A inoculação mecânica foi feita em maio de 2005 pelo método de agulha (ALMEIDA et 

al., 2001) depositando-se uma gota de 7 µl da suspensão em um ponto da haste do ultimo fluxo de 

crescimento e perfurando-se com um alfinete entomológico, conforme descrito no item 2.2.1.1. O 

isolado de X. fastidiosa usado nas inoculações foi o CCT6570. Suspensões de células bacterianas 

de CCT6570, preservado em glicerol a -80ºC no Laboratório de Insetos Vetores da ESALQ/USP. 

Após três passagens deste isolado em meio de cultura sólido PWG a 28ºC, colônias com 7dias 

foram raspadas das placas com auxílio de um alça de platina e homogeneizadas em 1 mL de PBS 

até a obtenção de uma concentração de 108 unidades formadoras de colônia (UFC), baseando-se 

na escala de turbidez de McFarland (LELLIOTT; STEAD, 1987). A viabilidade do inóculo foi 

confirmada através de diluição e plaqueamento em meio de cultura sólido PWG. 

O isolamento primário em meio de cultura sólido PWG para detecção e quantificação de 

X. fastidiosa nas plantas (HILL; PURCELL, 1995b) foi realizado 5 meses após a data de 

inoculação mecânica, conforme descrito anteriormente (item 2.2.1.1). De cada planta inoculada 

foram submetidas ao isolamento amostras dos seguintes pontos: secções de 1 cm de comprimento 

acima da haste tomadas a 2 cm  e 7 cm acima do ponto de inoculação, 1ª folha e 3ª folha acima do 

ponto de inoculação. No caso das folhas, as amostras foram constituídas apenas de tecidos do 

pecíolo e parte basal da nervura central. O peso das amostras foi padronizado entre 0,10 a 0,20 g. 

Colônias bacterianas isoladas de amostras de hastes e folhas foram submetidas ao teste de 

PCR para confirmação da presença de X. fastidiosa, conforme descrito no item 2.2.1.1. 
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2.2.2.2 Efeito do déficit hídrico do solo sobre a infecção primária por X. fastidiosa após 

inoculação por insetos vetores em mudas de laranja doce 

 

Para inoculação das mudas dos tratamentos de déficit hídrico e de capacidade de campo 

foram usados adultos das cigarrinhas vetoras Bucephalogonia xanthophis e Dilobopterus 

costalimai. O Laboratório de Insetos Vetores da ESALQ/USP mantém colônias da cigarrinha B. 

xanthophis, da qual foram retirados os indivíduos para a realização das inoculações (Figura 2.3). 

Indivíduos da espécie D. costalimai foram coletados em pomares cítricos da região de José 

Bonifácio (SP), com auxílio de funcionários do Fundo de Defesa da Citricultura – 

FUNDECITRUS e mantidos em plantas de boldo [Vernonia condensata Beker] até o início do 

teste de transmissão. 

 

 
Figura 2.3 – Colônias da cigarrinha Bucephalogonia xanthophis mantidas em casa de vegetação, de onde foram 

retirados indivíduos usados na inoculação com insetos no experimento em condições controladas 

 

Adultos de ambas espécies foram submetidos a um período de acesso à aquisição (PAA) 

de 48 h em plantas-fonte do isolado CCT6576 de X. fastidiosa e em seguida levados à casa-de-

vegetação para a inoculação das plantas dos tratamentos (Figura 2.4 A). Um ponto de inoculação 

foi marcado com caneta preta na haste do último fluxo de crescimento de cada muda cítrica, onde 

foram fixadas gaiolas retangulares de plástico transparente de 5x3x2 cm (D’ARCY; NAULT, 

1982) visando o confinamento de duas cigarrinhas naquele ponto. Os insetos foram introduzidos 

nas gaiolas por meio de um aspirador bucal (Figura 2.4 B), sendo mantidos por um período de 

acesso à inoculação (PAI) de 48 horas, após o qual foram retirados e avaliados quanto à 

sobrevivência.  
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A inoculação de X. fastidiosa pelos vetores foi realizada em 58 plantas mantidas em 

déficit hídrico e em 57 plantas mantidas em capacidade de campo. Dentre as 58 plantas mantidas 

em déficit hídrico, 29 foram inoculadas por B. xanthophis no dia 23 de março de 2005, 20 por D. 

costalimai no dia 30 de março de 2005 e outras 9 por B. xanthophis no dia 06 de junho de 2005. 

Dez plantas mantidas em déficit hídrico e 12 em capacidade de campo serviram como 

testemunhas (controle negativo), sendo inoculadas apenas com PBS. 

 

 
Figura 2.4 – Plantas-fonte às quais adultos de cigarrinhas foram confinadas durante o período de acesso à aquisição 

de X. fastidiosa (A) e aspirador bucal utilizado para introduzir as cigarrinhas nas gaiolas (B) 

 

A inoculação de X. fastidiosa pelos vetores foi realizada em 58 plantas mantidas em 

déficit hídrico e em 57 plantas mantidas em capacidade de campo. Dentre as 58 plantas mantidas 

em déficit hídrico, 29 foram inoculadas por B. xanthophis no dia 23 de março de 2005, 20 por D. 

costalimai no dia 30 de março de 2005 e outras 9 por B. xanthophis no dia 06 de junho de 2005. 

Dez plantas mantidas em déficit hídrico e 12 em capacidade de campo serviram como 

testemunhas (controle negativo), sendo inoculadas apenas com PBS. 

Aos 10 meses após a data de inoculação, realizou-se o isolamento primário e 

quantificação de X. fastidiosa em amostras de todas as plantas inoculadas, conforme descrito no 

item 2.2.1.1. 

Os procedimentos para confirmação de X. fastidiosa em colônias bacterianas isoladas das 

amostras foram os mesmos descritos em 2.2.1.1. 

A B
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2.3 Resultados e Discussão 

 

2.3.1 Experimento em condições naturais 

 

2.3.1.1 Efeito da irrigação sobre infecções primárias por X. fastidiosa em plantas jovens de 

laranja doce 

 

As avaliações dos ramos inoculados no inverno foram realizadas aos 6 e 12 meses após a 

data de inoculação (julho/2005). Todas as plantas-testemunha apresentaram resultados negativos 

para a presença da bactéria pelo método de isolamento primário em meio sólido. As mudas 

cítricas mantidas como controle positivo do inoculo em casa-de-vegetação, apresentaram 

resultados positivos por isolamento, comprovando a viabilidade das suspensões bacterianas 

utilizadas.  

Do total de 128 plantas avaliadas após 6 meses da inoculação, 11 apresentaram 

resultados positivos, sendo 9 pertencentes ao tratamento irrigado (correspondentes a 14% do total 

de plantas avaliadas) e 2 pertencentes ao tratamento não irrigado (correspondentes a 3,1% do total 

de plantas avaliadas). Realizou-se um teste de hipótese sobre as proporções de plantas infectadas 

no tratamento irrigado e não irrigado. Com base no resultado obtido, pode-se dizer que há 

evidência suficiente para garantir que a proporção de plantas infectadas por X. fastidiosa 

correspondente ao tratamento irrigado é maior do que a proporção correspondente ao tratamento 

não irrigado (Tabela 2.5).  

Do total de 128 plantas avaliadas após 12 meses da inoculação, 27 apresentaram 

resultados positivos, sendo 15 pertencentes ao tratamento irrigado (correspondentes a 23,4% do 

total de plantas avaliadas) e 12 pertencentes ao tratamento não irrigado (correspondentes a 18,7% 

do total de plantas avaliadas). Não houve diferença estatística entre os porcentuais de plantas 

infectadas dos tratamentos irrigado e não irrigado, aos 12 meses após a inoculação (Tabela 2.6).  
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Tabela 2.5 – Porcentagem de infecção e população de Xylella fastidiosa em plantas de laranja doce, detectadas pelo 

método de isolamento primário aos 6 meses após a inoculação mecânica realizada em julho/2005, na 

Fazenda Cambuhy, Matão, SP 

Tratamentos Blocos Nº plantas 
inoculadas 

Nº plantas 
infectadas* 

População média 
bacteriana** 

Irrigado 1 16 2   (12,5 %) 1,7 x 104 
    2 16 4      (25 %) 6,2 x 104 
 3 16 3   (18,7 %) 5,5 x 104 
 4 16 0        (0 %) - 
Média (blocos)                  14 % a 3,4 x 104 
Não irrigado 1 16 0        (0 %) - 
 2 16 0        (0 %) - 
 3 16 1     (6,2 %) 6,7 x 104 
 4 16 1     (6,2 %) 2,5 x 105 
Média (blocos)                3,1 % b 7,9 x 104 

* A proporção (p) seguida pela letra ‘a’ é maior do que a proporção (p) seguida pela letra ‘b’, segundo o teste de 
hipótese unilateral à direita sobre duas proporções, ou seja, teste da afirmativa de que pa > pb, a 5% de probabilidade. 
** Número médio de unidades formadoras de colônia por grama de tecido vegetal obtido por meio de isolamento da 
primeira folha acima do ponto de inoculação dos ramos. 
 

 
Tabela 2.6 – Porcentagem de infecção e população de Xylella fastidiosa em plantas de laranja doce, detectadas pelo 

método de isolamento primário aos 6 meses após a inoculação mecânica realizada em julho/2005, na 

Fazenda Cambuhy, Matão, SP 

Tratamentos Blocos Nº plantas 
inoculadas 

Nº plantas 
infectadas* 

População média 
bacteriana** 

Irrigado 1 16 3   (18,7 %) 1,2 x 106 
 2 16 5   (31,2 %) 7,3 x 105 
 3 16 2   (12,5 %) 5,1 x 105 
 4 16 5   (31,2 %) 1,4 x 105 
Média (blocos)                 23,4 % a 6,4 x 105 a 
Não irrigado 1 16 4      (25 %) 9,5 x 105 
 2 16 4      (25 %) 4,5 x 105 
 3 16 3   (18,7 %) 2,9 x 105 
 4 16 1     (6,2 %) 5,6 x 105 
Média (blocos)                 18,7 % a 5,6 x 105 a 
* As proporções seguidas de mesma letra, dentro da mesma coluna, são estatisticamente iguais segundo o teste de 
hipótese unilateral à direita sobre duas proporções, a 5 % de probabilidade. 
** Número médio de unidades formadoras de colônia por grama de tecido vegetal obtido por meio de isolamento da 
primeira folha acima do ponto de inoculação dos ramos. Médias seguidas pela mesma letra, dentro da mesma coluna, 
são estatisticamente iguais segundo o Teste de Média, no qual se aceitou Ho, o que significa que as variações são 
devido a variação natural do processo. 
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Nas avaliações mensais de sintomas foram visualizados sintomas discretos de CVC em 4 

ramos somente aos 12 meses após a data de inoculação, sendo 3 deles pertencentes ao tratamento 

irrigado e 1 pertencente ao não irrigado. No caso dos 3 ramos pertencentes ao tratamento irrigado, 

a média da população bacteriana foi de 1,1 x 106 UFC / g de tecido vegetal, enquanto que no caso 

do ramo pertencente ao tratamento não irrigado, a população bacteriana foi de 2,7 x 106 UFC / g 

de tecido vegetal. Pode-se observar que a concentração bacteriana presente nos ramos 

sintomáticos é mais alta do que a média geral das plantas infectadas (≅ 105 UFC / g). 

Todas as amostras positivas para o isolamento de X. fastidiosa apresentaram também 

resultados positivos para o teste de PCR, confirmando tratar-se verdadeiramente de colônias dessa 

bactéria. Nenhuma das plantas testemunhas (inoculadas apenas com PBS) mostraram resultados 

positivos para isolamento de X. fastidiosa ou sintomas de CVC, indicando que as mudas usadas 

no estudo eram sadias e que não houve inoculação natural por insetos vetores.  

Ao se comparar os resultados obtidos com 6 e 12 meses após a inoculação, observou-se 

que a porcentagem de plantas infectadas por X. fastidiosa passou de 14% para 23,4% nos 

tratamentos irrigados e de 3,1% para 18,7% nos tratamentos não irrigados indicando, 

possivelmente, o início da colonização sistêmica do hospedeiro pela bactéria. Apesar de se 

observar um aumento do número total de plantas infectadas em ambos os tratamentos, nota-se que 

a bactéria foi detectada com mais freqüência nas plantas pertencentes ao tratamento irrigado com 

apenas 6 meses após a inoculação (Tabela 2.5). A semelhança estatística na porcentagem de 

plantas infectadas aos 12 meses mostra que não há diferença no sucesso da infecção entre os 

tratamentos irrigado e não irrigado. Entretanto, o fato de ter havido diferença estatística aos 6 

meses mostra que o estabelecimento de infecções foi mais rápido no tratamento irrigado. 

Com relação à análise dos dados de concentração bacteriana, os valores obtidos 6 meses 

após a data de inoculação indicaram uma diferença na média populacional bacteriana, sendo 

discretamente maior nas amostras do tratamento não irrigado do que nas amostras do tratamento 

irrigado (Tabela 2.5). No entanto, não é possível considerar representativos os valores do 

tratamento não irrigado, uma vez que correspondem a apenas duas plantas infectadas. Já com 

relação à avaliação de 12 meses da data de inoculação, os valores das médias populacionais 

bacterianas de ambos os tratamentos não diferiram estatisticamente entre si (6,4 x 105 e 5,6 x 105 

para as amostras do tratamento irrigado e não irrigado, respectivamente), o que indica que, uma 

vez retirado o estresse hídrico (após o início da época chuvosa), sua influência negativa deixa de 
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existir e a bactéria readquire sua capacidade de infecção e colonização do hospedeiro. Ao 

comparar os valores das médias populacionais bacterianas aos 6 e 12 meses da data de inoculação, 

observou-se que ambas aumentaram significativamente, de 3,4 x 104 para 6,4 x 105 no caso das 

amostras dos tratamentos irrigados, e de 7,9 x 104 para 5,6 x 105 no caso das amostras dos 

tratamentos não irrigados (Figura 2.5). 

 

 
Figura 2.5 – População média bacteriana baseada no número de unidades formadoras de colônia (UFC) por grama de 

tecido vegetal, em ramos de plantas cítricas dos tratamentos irrigados e não irrigados que apresentaram 

resultados positivos para a detecção de X. fastidiosa aos 6 e 12 meses após a data de inoculação mecânica 

realizada em julho/2005, na Fazenda Cambuhy, em Matão, SP 

 

Os resultados das avaliações 6 e 12 meses após a data de inoculação reforçam a tendência 

observada por Pereira (2000, 2005) em pomares adultos de que o déficit hídrico é prejudicial ao 

desenvolvimento inicial de infecções de Xylella fastidiosa. A bactéria foi detectada em apenas 

3,1% das mudas do tratamento não irrigado aos 6 meses da inoculação realizada em julho/2005 

(período de estiagem), enquanto que no tratamento irrigado observou-se 14% de infecção, no 

mesmo período (Tabela 2.5). Transcorridos 12 meses da inoculação e após as mudas terem sido 

expostas a uma estação chuvosa, a porcentagem de plantas infectadas no tratamento não irrigado 

aumentou significativamente para 18,7% (Tabela 2.6). Esse valor é próximo aos 23,4% de plantas 
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infectadas aos 12 meses no tratamento irrigado, indicando que a estação chuvosa possibilitou o 

desenvolvimento de infecção bacteriana mesmo no tratamento não irrigado, cujas plantas haviam 

sido expostas a um déficit hídrico. Estes resultados sugerem que o déficit hídrico não impede, 

porem retarda o estabelecimento de infecção por X. fastidiosa em citros. 

Outra evidência de que o déficit hídrico retarda a infecção por X. fastidiosa foi o menor 

índice de plantas sintomáticas no tratamento sem irrigação (1,6%) em relação ao irrigado (4,7%), 

aos 12 meses após a inoculação. Acredita-se que a expressão de sintomas seja uma resposta à 

infecção por X. fastidiosa, influenciada pelo tempo em que essa bactéria leva para acumular-se 

nos vasos pelo ponto no qual a multiplicação bacteriana teve inicio (FRY; MILHOLLAND, 

1990). 

Um outro aspecto que pode ter favorecido os maiores índices de detecção de Xylella 

fastidiosa por isolamento é a época do ano em que as plantas foram avaliadas 12 meses após a 

data de inoculação – a época de inverno. Pereira (2000) observou uma tendência de maiores 

populações bacterianas por isolamento nos meses mais frios e secos do ano, justificada pelo fato 

de que nessa época existe uma maior concentração de substâncias responsáveis pela maturidade 

da planta e senescência foliar e uma menor concentração de substâncias que promovem o 

desenvolvimento de tecidos jovens, fatores que, respectivamente, estimulam e inibem a 

multiplicação de Xylella fastidiosa (HOPKINS, 1985). 

A fase de progresso lento da CVC entre as estações de Outono e Inverno descrita por 

Laranjeira (1997) não foi observada nesse experimento, uma vez que a bactéria intensificou sua 

multiplicação e movimentação para outros vasos do xilema nesse período. Os resultados obtidos 

nas avaliações realizadas 6 e 12 meses após a data da inoculação tendem a seguir o 

comportamento observado por Laranjeira et al. (1997) e Oliveira et al. (2003), nos quais foi 

observado um progresso muito mais rápido do que o previsto para doenças que seguem o modelo 

de Gompertz, sugerido como sendo aquele que melhor descrevia o progresso da CVC 

(GOTTWALD et al., 1993). 

O fato de que a maioria das planta infectadas não apresentaram sintomas condiz com a 

concepção de que os sintomas de doenças bacterianas não são sempre confiáveis para diagnosticar 

plantas possivelmente infectadas, uma vez que podem variar de acordo com as condições 

ambientais (RASMUSSEN; REEVES, 1992). Acredita-se que a expressão de sintomas seja uma 

resposta à infecção por X. fastidiosa, influenciada pelo tempo em que essa bactéria leva para 
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acumular-se nos vasos e pelo ponto no qual a multiplicação bacteriana teve início (FRY; 

MILHOLLAND, 1990). Então, é possível deduzir que a infecção por X. fastidiosa teve início no 

inverno, sua população aumentou no decorrer da primavera e verão e atingiu uma densidade 

populacional ainda mais alta no inverno, culminando com a expressão de sintomas nas folhas de 

alguns ramos inoculados. Observações similares foram feitas por Oliveira et al. (2002) ao 

deduzirem que, após o início da infecção bacteriana (que em condições normais, começa na 

primavera com a alimentação das cigarrinhas em novas brotações) é seguida do crescimento 

populacional no decorrer do tempo culminando com o surgimento de sintomas.  

 

2.3.2 Experimentos em casa-de-vegetação 

 

No total, foram avaliadas 147 mudas no experimento em casa-de-vegetação, sendo 77 

referentes ao ensaio utilizando inoculação mecânica e 70 referentes ao ensaio utilizando 

inoculação por insetos, ambas realizadas na época do outono (final de maio e início de junho de 

2005).  

 

2.3.2.1 Efeito do déficit hídrico do solo sobre a infecção primária por X. fastidiosa após 

inoculação mecânica em mudas de laranja doce 

 

Foram avaliadas 35 mudas mantidas em déficit hídrico e 42 mudas mantidas em 

capacidade de campo quanto à infecção de X. fastidiosa, do total de 77 mudas inoculadas 

mecanicamente nesse experimento. A bactéria foi detectada em 2 mudas sob estresse hídrico e em 

8 mudas sob capacidade de campo em diferentes partes amostradas (Tabela 2.7). Realizou-se um 

teste de hipótese sobre as proporções de plantas infectadas submetidas ao regime de déficit hídrico 

e capacidade de campo. Com base no resultado obtido, pode-se dizer que há evidência suficiente 

para garantir que a proporção de plantas infectadas por X. fastidiosa submetidas ao regime de 

capacidade de campo é maior do que a proporção correspondente ao regime de déficit hídrico 

(Tabela 2.7).  

Todas as plantas testemunhas apresentaram resultados negativos para a presença da 

bactéria pelo método de isolamento primário em meio sólido. 
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Tabela 2.7 – Porcentagem de detecção de Xylella fastidiosa pelo método de cultura em diferentes partes de mudas de 

laranja doce mantidas sob regimes hídricos distintos em casa-de-vegetação, aos 5 meses após a 

inoculação mecânica 
  Partes amostradas (2) 

Regime 

Hídrico 

Proporção de 

plantas 

infectadas (1) 
H - 2 cm H - 7 cm 1ª Folha 3ª Folha 

Capacidade 

de Campo 
8 / 42 (19 %a)  6  (60 %)  2  (20 %)  1 (10 %)   1 (10 %) 

Déficit 

Hídrico 
2 / 35 (5,7 %b)   1  (10 %)  1  (10 %)  0   (0 %)   0   (0 %) 

(1) Número de plantas positivas para a presença de X. fastidiosa sobre o número total de plantas avaliadas e o valor 
porcentual correspondente. A proporção seguida pela letra ‘a’ é maior do que a proporção seguida pela letra ‘b’, 
segundo o teste de hipótese unilateral à direita sobre duas proporções, ou seja, pode-se afirmar que a pa > pb a 5% de 
probabilidade. 
 (2) Hastes de 1 cm de comprimento retiradas a 2 e 7 cm acima do ponto de inoculação e 1ª e 3ª folhas acima do ponto 
de inoculação. Os dados representam o número de amostras infectadas e a porcentagem de detecção naquela parte da 
planta em relação ao total de amostras positivas para X. fastidiosa 

 

No caso das mudas mantidas em regime de déficit hídrico, as partes amostradas que 

apresentaram resultado positivo para a presença da bactéria foram aquelas correspondentes às 

secções da haste localizadas a 2 e 7 cm acima do ponto de inoculação. Estas partes apresentaram 

populações bacterianas de 1,2 x e 5,5 x 105 UFC / g de tecido, respectivamente, com média de 3,3 

x 105. Um total de 8 mudas em capacidade de campo apresentaram resultado positivo para a 

presença da bactéria, sendo detectada nas partes amostradas correspondentes à haste (2 e 7 cm), e 

1ª e 3ª folha acima do ponto de inoculação. As populações bacterianas na haste, a 2 e 7 cm acima 

do ponto de inoculação foram, respectivamente, 9,2 x 104 e 6,5 x 105. Nas folhas acima do ponto 

de inoculação as populações bacterianas foram de apenas 2,5 x 104 (1ª folha) e 1 x 104 (3ª folha) 

UFC / g de tecido vegetal. A menor população na 3ª folha era esperada, já que foi a parte 

amostrada mais distante do ponto de inoculação. 

Estes resultados, obtidos 5 meses após a inoculação mecânica de X. fastidiosa realizada 

em maio de 2005, indicam taxas de infecção primária mais altas nas plantas mantidas em 

capacidade de campo do que naquelas mantidas em estresse hídrico. Esses resultados foram 

consistentes com os obtidos no experimento de campo, em que a infecção pela bactéria foi 

desfavorecida enquanto a planta esteve sujeita a condições hídricas limitantes (sem irrigação) no 
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período subseqüente à inoculação (Tabela 2.5). A não detecção da bactéria no ponto mais distante 

da inoculação (3ª folha), no tratamento de déficit hídrico (Tabela 2.7), sugere uma movimentação 

sistêmica mais lenta de X. fastidiosa na planta nestas condições.  

Dados semelhantes aos dessa pesquisa foram obtidos por Pereira (2005) após inoculações 

mecânicas de seedlings de C. sinensis sob condições simuladas de verão e inverno em câmara de 

crescimento. Esta autora observou maior porcentagem de infecção por X. fastidiosa em plantas 

mantidas em capacidade de campo com relação àquelas mantidas em déficit hídrico, após 5 meses 

da inoculação.  

 

2.3.2.2 Efeito do déficit hídrico do solo sobre a infecção primária por X. fastidiosa após 

inoculação por insetos vetores em mudas de laranja doce 

 

Dez meses após a data de inoculação com os insetos vetores B. xanthophis e D. 

costalimai, realizou-se o isolamento de amostras de tecidos da 1ª folha acima do ponto de 

inoculação, visando à detecção de X. fastidiosa. Com relação ao regime de déficit hídrico foram 

avaliadas 8 mudas submetidas à primeira inoculação por B. xanthophis, 8 mudas submetidas à 

inoculação por D. costalimai e 2 mudas submetidas à inoculação novamente por B. xanthophis. 

Com relação ao regime de capacidade de campo foram avaliadas 24 mudas submetidas à primeira 

inoculação por B. xanthophis, 17 mudas submetidas à inoculação por D. costalimai e 11 mudas 

submetidas à inoculação novamente por B. xanthophis.O menor número de plantas avaliadas no 

tratamento de déficit hídrico se deve ao fato de que houve uma mortalidade significativa das 

plantas nesta condição. 

Não foi detectada a presença de X. fastidiosa em nenhuma das 18 plantas mantidas em 

regime de déficit hídrico (Tabela 2.8). Com relação àquelas mantidas em regime de capacidade de 

campo, foi possível detectar a presença da bactéria em dois pontos de amostragem de 1 planta 

submetida à 1ª inoculação com B. xanthophis (1ª folha acima do ponto de inoculação e haste, 7 

cm acima do ponto de inoculação) e em 1 planta inoculada por D. costalimai (haste, 2 cm acima 

do ponto de inoculação), em um total de 52 plantas avaliadas. Esses resultados correspondem a 

uma taxa média de infecção primária de X. fastidiosa de 3,9% em plantas mantidas em capacidade 

de campo através de inoculação com insetos (Tabela 2.8).  
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Tabela 2.8 – Detecção de Xylella fastidiosa pelo método de cultura após 10 meses de inoculação por vetores em 

mudas de laranja doce mantidas em regimes hídricos distintos, em casa-de-vegetação 

Regime 

Hídrico 

Data da 

inoculação 
Espécie vetora 

Nº de plantas 

inoculadas ( 1) 

Porcentagem de Plantas 

infectadas 

Déficit 

hídrico 
23/05/05 

Bucephalogonia 

xanthophis 
8 0 % 

 30/05/05 
Dilobopterus 

costalimai 
8 0 % 

 06/06/05 
Bucephalogonia 

xanthophis 
2 0 % 

Total   18 0 % 

Capacidade 

de campo 
23/05/05 

Bucephalogonia 

xanthophis 
24 4,2 % 

 30/05/05 
Dilobopterus 

costalimai 
17 5,9 % 

 06/06/05 
Bucephalogonia 

xanthophis 
11 0 % 

Total   52 3,9 % 
(1) Cada planta foi exposta a 2 adultos de cigarrinhas por um período de acesso à inoculação de 48 horas. Os insetos 
foram previamente submetidos a um período de acesso à aquisição de 48 h em plantas cítricas infectadas com o 
isolado CCT6570 de X. fastidiosa 
 

A análise de sobrevivência das cigarrinhas durante o período de acesso à inoculação 

(PAI) de 48 h mostrou que o regime hídrico influenciou distintamente as duas espécies vetoras. 

No caso de B. xanthophis, ocorreu menor mortalidade no tratamento com déficit hídrico (Figura 

2.6). Para D. costalimai, o tratamento de déficit hídrico acelerou a mortalidade dos insetos. Um 

estudo realizado por Pereira et al. (2005) mostrou que o déficit hídrico afeta não apenas a 

sobrevivência, mas também a taxa de alimentação de uma outra espécie de cigarrinha vetora, 

Oncometopia facialis (Signoret). Uma menor sobrevivência e alimentação dos vetores em plantas 

cítricas sob estresse hídrico podem reduzir a probabilidade de transmissão da bactéria durante ao 

período mais seco do ano, em condições naturais (PEREIRA et al., 2005). 
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Figura 2.6 – Porcentagem da sobrevivência das cigarrinhas vetoras Bucephalogonia xanthophis e Dilobopterus 

costalimai durante o período de acesso à inoculação (PAI) de 48 h em mudas de laranja doce mantidas 
sob déficit hídrico ou capacidade de campo, em casa-de-vegetação 

 

Em geral, os resultados desta pesquisa indicam um efeito negativo do déficit hídrico 

sobre o estabelecimento de infecções de X. fastidiosa em plantas cítricas, sendo essa influência 

ainda mais marcante quando se analisa a transmissão com insetos vetores, que é o que de fato 

ocorre no campo. 

A baixa taxa de transmissão de X. fastidiosa por insetos vetores obtida nesse experimento 

também foi relatada em outros estudos referentes à análise da eficiência de aquisição e 

transmissão da bactéria por cigarrinhas vetoras em mudas de citros em condições controladas 

(ALMEIDA, 1999; KRÜGNER et al., 1998; LOPES, 1999; YAMAMOTO et al., 2002). Segundo 

Almeida et al. (2001), parece provável que a baixa densidade populacional da bactéria em citros 

restrinja a eficiência de transmissão dos insetos vetores, pelo menos parcialmente, uma vez que 

diminui a probabilidade da aquisição da bactéria pelas cigarrinhas. Almeida (1999) relata que 

cigarrinhas vetoras D. costalimai comprovadamente infectadas com X. fastidiosa não transmitiram 

a bactéria para nenhuma planta-teste, indicando que a eficiência de inoculação por essa espécie 

também é baixa. Outro fator possivelmente relacionado à baixa eficiência de aquisição e 

inoculação da bactéria por cigarrinhas vetoras é o local de alimentação na planta hospedeira 

(LOPES, 1996). 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse trabalho, tanto em condições naturais quanto em condições controladas, verificou-

se uma menor taxa de infecções detectáveis por cultura em plantas mantidas em regime de déficit 

hídrico, quando as avaliações foram feitas após 6 meses da inoculação. No entanto, pôde-se 

observar que não houve redução da habilidade de multiplicação de X. fastidiosa quando se 

comparou as médias populacionais bacterianas em plantas submetidas ao regime de déficit hídrico 

e capacidade de campo, 12 meses após a data de inoculação. Uma possível explicação para este 

comportamento bacteriano seria a exposição das plantas a condições favoráveis de umidade do 

solo durante as chuvas de verão no tratamento não irrigado. Além disso, com apenas 6 meses da 

inoculação, as plantas do tratamento não irrigado talvez ainda não estivessem expostas a períodos 

suficientemente longos de umidade de solo que permitissem o crescimento de X. fastidiosa  a 

níveis detectáveis por cultura. Neste contexto, o estresse hídrico teria reduzido o estabelecimento 

e a detecção de infecções por X. fastidiosa no tratamento não irrigado. Constatou-se que o déficit 

hídrico, além de retardar o estabelecimento de infecções iniciais de X. fastidiosa, também reduziu 

a probabilidade de transmissão das cigarrinhas vetoras. 
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4 CONCLUSÕES 

 

- solos em condição de estresse hídrico retardam o estabelecimento de infecções iniciais de X. 

fastidiosa em plantas jovens de laranja doce em condições naturais; 

- o regime de déficit hídrico do solo retarda o estabelecimento de infecções iniciais de X. 

fastidiosa em mudas jovens de laranja doce em casa-de-vegetação. 
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ANEXO A – Estruturas localizadas na Fazenda Cambuhy, Município de Matão, Estado de São Paulo,  
referentes ao experimento em condições naturais. Cada bloco era formado pelos tratamentos irrigados e não 
irrigados inoculados nas épocas de verão e inverno. O bloco ‘T’ é formado pelas testemunhas dos quatro 
tratamentos. 


