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RESUMO

Transmissão de um fitoplasma associado ao enfezamento do brócolis por cigarrinhas
de diferentes espécies

As brássicas compreendem diversas espécies de grande relevância comercial
dentre as demais espécies olerícolas cultivadas no Brasil. A região localizada
próxima à cidade de São Paulo (SP) tem se destacado no cultivo de brássicas,
especialmente do repolho, da couve-flor e do brócolis. Em campos de cultivo destas
espécies, tem sido observadas plantas exibindo redução de tamanho,
inflorescências mal formadas, avermelhamento de folhas e necrose dos vasos
condutores. Investigações tem mostrado que estas anormalidades estão associadas
aos fitoplasmas e a doença tem sido denominada enfezamento. Ainda, estudos
anteriores têm sugerido a ocorrência de algumas espécies de cigarrinhas
potencialmente vetoras destes fitoplasmas. Considerando estas informações, o
presente trabalho teve por objetivo identificar espécies transmissoras de fitoplasmas
para plantas de brócolis, buscando aumentar os conhecimentos sobre os vetores de
fitoplasmas envolvidos com o enfezamento desta cultura. Para isto, foram coletados
insetos no interior e áreas marginais de campos cultivados. Estes insetos foram
separados em grupos, identificados taxonomicamente e confinados em plantas
sadias de brócolis. A avaliação da transmissão foi feita com base na detecção de
fitoplasmas nos tecidos dos insetos e das plantas, usando-se a técnica de PCR
duplo, com primers específicos para identificação de fitoplasmas do grupo 16SrIII. A
sobrevivência dos insetos nas plantas de brócolis foi pouco duradoura, não
excedendo 48 horas. A transmissão experimental foi constatada em 30% das plantas
inoculadas. Dentre as 8 potenciais espécies de vetores que foram testadas, as
espécies Atanus nitidus, Balclutha hebe, Agalliana sticticollis e Agallia albidula
transmitiram fitoplasma para plantas de brócolis. Os resultados deste estudo
confirmaram aqueles obtidos nas investigações anteriores, as quais sugeriam a
ocorrência de potenciais espécies vetoras de fitoplasmas dentre aquelas presentes
nos campos de cultivo. No entanto, o conhecimento de detalhes sobre a transmissão
necessita de estudos com populações sadias e infectivas das espécies vetoras, sob
condições controladas. Apesar desta necessidade, uma etapa importante foi
cumprida no presente trabalho, o qual se constitui numa contribuição relevante tanto
para o conhecimento de aspectos epidemiológicos relacionados à disseminação do
agente causal do enfezamento do brócolis como para a área de conhecimento
relacionada à transmissão de patógenos por insetos vetores, nas condições
brasileiras.
Palavras-chave: Brassica oleraceae; Fitoplasma; Insetos vetores; Transmissão de
patógenos; Mollicutes fitopatogênicos
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ABSTRACT
Transmission of a phytoplasma associated with broccoli stunt by different species of
leafhoppers

Cole crops include several species of commercial importance among the
vegetable crops cultivated in Brazil. The region located near the city of São Paulo
(SP) has excelled in the cultivation of brassica, especially cabbage, cauliflower and
broccoli. In cultivated fields with these species have been observed plants showing
reduction of size, malformed inflorescences, reddening of leaves and necrosis of
region of vessels. Previous investigations have shown that these abnormalities are
associated with phytoplasmas and the disease has been called stunt. In addition,
previous studies have suggested the occurrence of some species of leafhoppers
potentially vectors of phytoplasmas. Considering this information, the present study
aimed to identify species that transmit phytoplasmas to plants of broccoli, seeking to
increase knowledge about vectors of phytoplasmas involved with this culture. Thus,
insects were collected within and in marginal areas of cultivated fields. These insects
were separated into groups, taxonomically identified and confined in healthy plants of
broccoli. The evaluation of transmission was based on detection of phytoplasmas in
the tissues of plants and insects using the technique of nested PCR with specific
primers for identification of phytoplasmas group 16SrIII. The survival of insects on
plants of broccoli was short-lived, not exceeding 48 hours. The experimental
transmission was observed in 30% of inoculated plants. Among the 8 potential vector
species that were tested, the species Atanus nitidus, Balclutha hebe, Agalliana
sticticollis and Agallia albidula transmitted phytoplasma to plants of broccoli. The
results of the present study confirmed those obtained in previous research, which
suggested the occurrence of potential vector species of phytoplasmas among those
present in crop fields. However, details about these species as vectors require the
creation of healthy populations of these species and infective for broadcast
demonstration in controlled conditions. Despite this need, an important step has been
accomplished in this work, which constitutes a significant contribution both to the
knowledge of epidemiological aspects related to the spread of causal agent of
broccoli stunt and the area of knowledge related to the transmission of pathogens by
insects vectors, the Brazilian conditions.
Keywords:

Brassica oleraceae; Phytoplasmas; Insect
transmission; Phytopathogenic Mollicutes

vectors;

Pathogen
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1 INTRODUÇÃO

A doença conhecida como enfezamento, a qual ocorre em repolho, couve-flor
e brócolis têm causado sérios prejuízos para os produtores destas culturas na região
do cinturão verde da cidade de São Paulo e áreas próximas. Esta doença está
associada a uma diversidade de fitoplasmas. As plantas atacadas tem seu
desenvolvimento afetado negativamente, resultando em danos à qualidade do
produto, com consequente redução do seu valor de mercado. O estudo deste
patossistema se torna complicado, em razão dos fitoplasmas não serem cultivados
em meio de cultura, dificultando as pesquisas que buscam melhor compreensão da
interação entre estes patógenos e seus hospedeiros. Trabalhos recentes sobre a
epidemiologia deste tipo de doença têm apontado para a possível ocorrência de
insetos envolvidos na transmissão destes patógenos. Estes estudos também
evidenciaram a presença de fitoplasmas nos tecidos de cigarrinhas de várias
espécies encontradas em campos de brássicas. Com base nos resultados destes
trabalhos e considerando que a área de conhecimento relacionada à transmissão de
patógenos por vetores ainda é muito pouco explorada nas condições brasileiras,
principalmente para os vetores de fitoplasmas, foi conduzido a presente
investigação. Neste caso, foi escolhida a cultura de brócolis e as espécies de
cigarrinhas mais frequentemente encontradas nesta cultura. O foco da pesquisa foi
demonstrar a transmissão de fitoplasmas pelos diferentes grupos de insetos
naturalmente portadores destes patógenos. Para isto, os distintos morfotipos de
cigarrinhas foram classificados taxonomicamente e confinados em mudas sadias de
brócolis. Nos casos positivos de transmissão, o patógeno foi caracterizado
molecularmente para demonstrar que o mesmo fitoplasma estava presente tanto nas
plantas como nos insetos.
O presente estudo, portanto, teve por objetivo demonstrar a ocorrência de
vetores de fitoplasmas entre as espécies de cigarrinhas mais comumente
encontradas em campos contendo plantas naturalmente infectadas por este tipo de
patógeno.
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2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Revisão Bibliográfica

2.1.1 A Cultura do Brócolis

A família das brássicas abrange o maior número de espécies hortícolas,
ocupando lugar de destaque na olericultura brasileira (FILGUEIRA, 2008). A espécie
botânica Brassica oleraceae L. tem seu centro de origem ao longo da costa do
Mediterrâneo, de onde provavelmente se disseminou por toda a Europa. Esta
espécie, atualmente, compreende sete distintas variedades (var.), a saber: o repolho
(Brassica oleraceae var. capitada L.), a couve-flor (B. oleracea var. botrytis L), a
couve-manteiga (B. oleraceae var. acephala DC), o brócolis (B. oleracea var. itálica
L), a couve-tronchuda (B. oleracea var. tronchuda), a couve-de-bruxelas (B. oleracea
var. gemmifera) e a couve-rábano (B. oleracea var. gongylodes) (GIORDANO, 1983;
SOUZA, 1983; MAROTO-BORREGO, 1995). Segundo Souza (1983), as espécies da
família Brassicaceae, bem como as variedades de B. oleracea possivelmente são
derivadas de uma espécie selvagem denominada de Brassica sylvestris, semelhante
à couve comum.
No mercado de hortaliças existem dois tipos de brócolis, o ramoso, mais
tradicional, e aquele formador de cabeça única. Este segundo tipo, pode apresentar
botões com coloração superior arroxeada, sendo comercializado em unidades,
assim como acontece com a couve-flor. Diferentemente, os brócolis ramosos são
comercializado em ramos, que incluem talos e folhas, além dos botões florais. As
inflorescências deste tipo de brócolis devem ter coloração verde escura com os
botões totalmente fechados (LANA; TAVARES, 2010).
Dentre as hortaliças mais cultivadas, as variedades de Brassica oleracea se
destacam pela sua relevância econômica, principalmente nas regiões brasileiras do
sudeste e do sul (ELLIS; SINGH, 1993). A produção média de brócolis no país é
estimada em 13 mil toneladas por ano, com demanda crescente (FNP, 2009). Os
maiores plantios são encontrados no estado de São Paulo, na região de Mogi das
Cruzes, Suzano, Ibiúna, Mauá, Piedade, Vargem Grande entre outras. A produção é
comercializada, principalmente, nos dois maiores mercados consumidores do país,
representados pelos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (SÃO PAULO, 2008).
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A cultura está sujeita a diversas doenças. Dentre elas, doenças bacterianas
como a podridão negra (Xanthomonas campestris pv. campestris), a podridão mole
(Pectobacterium carotovora subsp. carotovora) e a mancha foliar translúcida
(Pseudomonas syringae pv. maculicola). Doenças de etiologia fúngica como a
mancha de alternaria (Alternaria brassicae), a hérnia das crucíferas (Plasmodiophora
brassicae) e a murcha de fusarium (Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans) são
frequentemente observadas em campos de cultivo (KIMATI et al., 2011). Há
aproximadamente duas décadas, especialmente nos últimos anos, no estado de São
Paulo, uma doença associada aos fitoplasmas tem se destacado, em decorrência do
aumento da incidência e das perdas significativas que tem causado à produção de
brássicas. Essa doença, cujos sintomas são caracterizados pelo enfezamento das
plantas, má formação de inflorescências, avermelhamento foliar e necrose dos vasos
do floema, tem sido relatada tanto nos campos de cultivo de brócolis (ECKSTEIN,
2010), como de repolho (MELLO, 2007) e couve-flor (RAPUSSI-DA-SILVA, 2010).

2.1.2 Fitoplasmas

Os fitoplasmas pertencem ao Super Reino Prokaryota, Reino Monera,
Domínio Bactéria, Filo Tenericutes, Classe Mollicutes, Ordem Archeoplasma, Família
Acholeplasmataceae, Gênero ‘Candidatus Phytoplasma’ (HOGENHOUT et al., 2008;
NATIONAL CENTER FOR BIOTECNOLOGY INFORMATION - NCBI, 2009). Uma
das características típicas da classe Mollicutes é a ausência de parede na célula
procariota, o que resulta em marcante pleomorfismo (BERTACCINI; DUDUK, 2009;
BEDENDO, 2011). Bedendo (2011) caracteriza os fitoplasmas como organismos
procariotos, sem parede celular, habitantes de floema, com dimensões variáveis
entre 200 a 800 nm, apresentando reprodução por fissão binária ou gemulação.
Segundo Hogenhout et al. (2010), os fitoplasmas podem ter se originado de
bactérias

Gram-positivas,

provavelmente

uma

espécie

de

Clostridium

ou

Lactobacillus (WEISBURG et al., 1989; WOESE, 1987). Estas espécies tiveram seu
genoma reduzido ao longo da evolução e perderam muitas rotas metabólicas, como
aquelas relacionadas à síntese de ATP, aminoácidos e até nucleotídeos (BAI et al.,
2006; OSHIMA et al., 2004), os quais passaram a ser obtidos diretamente dos seus
hospedeiros. Essa grande dependência por metabólicos tem implicação no seu
cultivo em meio de cultura, o qual ainda não se tornou possível até o momento.
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O principal mecanismo envolvido com a patogênese é atribuído ao
desequilíbrio no balanço hormonal das plantas infectadas (LEE; DAVIS, 1992).
Diversos tipos de sintomas são induzidos por fitoplasmas, dependendo do genótipo
da planta suscetível, da estirpe do patógeno e das condições do ambiente, podendo
os mesmos aparecerem isoladamente ou combinados (DAVIS, 1995; BEDENDO,
2011).
Os sintomas típicos incluem enfezamento generalizado da planta (flores e
folhas pequenas, internódios curtos), necrose do floema, superbrotamento de ramos
originando o sintoma conhecido como vassoura de bruxa, virescência (aparecimento
de pétalas verdes devido ao desenvolvimento de clorofila), filodia (formação de
folhas no lugar de flores), esterilidade, estiolamento de ramos, descoloração de
folhas e ramos, encarquilhamento de folhas, crescimento dos ramos com aspecto de
roseta e declínio generalizado da planta, caracterizado pela morte descendente do
ponteiro dos ramos, enfezamento e amarelecimento ou avermelhamento não
sazonal das folhas (LEE; DAVIS; GUNDERSEN-RINDAL, 2000; HOGENHOUT et
al., 2008). Esses sintomas são expressos após um período de incubação, no qual
ocorre a multiplicação e translocação do fitoplasma dentro da planta (DOUGLAS,
1986). Por esta razão é comum encontrar na literatura relatos da detecção de
fitoplasmas em plantas assintomáticas, pois nestes casos, o período de incubação
no hospedeiro pode ter sido curto, impedindo a manifestação dos sintomas
(GUTHRIE et al., 1998; RAPUSSI-DA-SILVA, 2010; DOUGLAS, 1986).
Doenças associadas aos fitoplasmas ocorrem em centenas de espécies de
plantas,

causando

perdas

em

culturas

agronomicamente

importantes,

em

praticamente todas as regiões do mundo (McCOY et al., 1989; LEE; DAVIS, 1992).
Como exemplos, citam-se os fitoplasmas do grupo ‘AsterYellow’, responsáveis por
perdas em espécies olerícolas e ornamentais como a alface, cenoura e o gladíolo,
na America do Norte e partes da Europa; o amarelecimento letal do coqueiro, que
causa a morte de milhões de plantas no Caribe; o amarelo e a doença “X” do
pessegueiro responsáveis por perdas significativas em pomares comerciais
instalados nos Estados Unidos; o nanismo amarelo do arroz, afetando várias regiões
do sudeste da Ásia; o amarelo da videira, que está entre as mais sérias doenças da
videira no continente americano e europeu; o declínio da pereira que reduz a
produtividade e diminui a vida útil dos pomares; e o enfezamento vermelho do milho,
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causador de danos sérios a essa culturas no continente americano (LEE; DAVIS;
GUNDERSEN-RINDAL, 2000)
No Brasil, há uma extensa diversidade de plantas afetadas por fitoplasmas,
incluindo espécies ornamentais, frutíferas, cereais, florestais e hortaliças. Algumas
das doenças já relatadas incluem o superbrotamento do feijoeiro, da soja, do hibisco
(MONTANO et al., 2001); do maracujazeiro (RIBEIRO; BEDENDO, 2007); da
mandioca (FLORES, 2009); da abobrinha (MELO et al., 2007); da crotalária
(AMARAL MELO et al., 2004); o irizado do chuchuzeiro (KITAJIMA, 1995; AMARAL
MELLO et al., 2006); o enfezamento vermelho do milho (BEDENDO et al., 2000); o
cálice gigante do tomateiro (AMARAL MELO et al., 2006); o lenho mole da macieira
(RIBEIRO et al., 2007); a síndrome do amarelecimento foliar da cana de açúcar
(SILVA et al., 2009); malformação de folhas de Celosia sp. (ECKSTEIN, 2008) e
fitoplasmas em citros (BARBOSA, 2010).

2.1.3 Fitoplasmas em brássicas

A ocorrência de fitoplasmas em brássicas foi primeiramente relatada na Itália,
em plantas de brócolis e couve-flor, através de microscopia eletrônica, no inicio da
década de 80 (BERTACCINI; PISI; MARANI, 1983). A identificação de fitoplasmas
associados aos enfezamentos de brássicas como nabo, repolho, couve-flor e
brócolis, conduzida em várias regiões do mundo, mostrou serem eles pertencentes a
grupos diferentes de classificação. Fitoplasmas do grupo 16SrI foram identificados
em plantas de brócolis na Itália e na Sérvia (MARCONE; RAGAZZINO, 1995;
DUDUK et al., 2007). Em nabo foi constatada a presença de fitoplasma do sub-grupo
16SrI-B, na República Tcheca (BERTACCINI et al., 1998). Os grupos 16SrI-A e
16SrI-B foram encontrados em repolho nos Estados Unidos (LEE et al., 2003),
enquanto que no Irã, também em repolho foi caracterizado um fitoplasma
pertencente ao grupo 16SrVI (SALEHI; IZADPANAH; SIAMPOUR, 2007).
No Brasil, fitoplasmas foram detectados em repolho, brócolis e couve-flor,
havendo predominância daqueles representantes do grupo 16SrIII. Eckstein (2010)
observou a associação de fitoplasmas do grupo 16SrI, subgrupo B e dos grupos
16SrIII e 16SrXIII com plantas sintomáticas de brócolis. Resultados semelhantes
foram encontrados para repolho, em cujas plantas foram identificados fitoplasmas
pertencentes 16SrI e 16SrIII (MELLO, 2007). Em relação à couve-flor, Rapussi-da-
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Silva (2010), associou a ocorrência de fitoplasmas dos grupos 16SrIII-J, 16SrXIII e
16SrXV-A

com

plantas

mostrando

sintomas

de

enfezamento,

havendo

predominância de fitoplasmas afiliados ao grupo 16SrIII.
2.1.4 Identificação e Classificação de Fitoplasmas

As doenças associadas aos fitoplasmas foram inicialmente diagnosticadas
pela observação de sintomas exibidos pelas plantas e pela detecção de fitoplasmas
nos tecidos doentes, através do emprego de microscopia eletrônica. O primeiro
sistema de classificação de fitoplasmas era fundamentado em características
biológicas, como quadro sintomatológico apresentado pelo hospedeiro, gama de
espécies hospedeiras alternativas e relação do patógeno com insetos vetores
(CHIYOKOESKI, 1989; LEE; DAVIS; GUNDERSEN-RINDAL, 2000).
A microscopia eletrônica de transmissão foi e continua sendo uma importante
ferramenta para a detecção de fitoplasmas em plantas. No Brasil, de forma pioneira,
muitos foram os trabalhos nos quais esta técnica permitiu associar a planta doente
com a presença de fitoplasmas. (KITAJIMA; COSTA, 1970; KITAJIMA, 1994). No
entanto, o microscópio eletrônico é de uso limitado como rotina, devido ao custo
elevado do equipamento e à exigência de operadores técnicos altamente
qualificados. Além disto, as visualizações ao microscópio eletrônico não possibilitam
a classificação dos fitoplasmas, pois a morfologia de suas células não permite a
diferenciação entre os mesmos (BARROS, 1997).
Para a detecção e identificação deste tipo de patógeno, algumas técnicas
moleculares tem se mostrado essenciais e confiáveis, entre elas a reação em cadeia
da polimerase (PCR), o polimorfismo do tamanho do fragmento de restrição (RFLP)
e a análise de seqüências nucleotídicas presentes na região do gene 16S rDNA
(MILLER; MARTIN, 1988; DAVIS; PRINCE, 1994; MARTIN et al., 2000).
A técnica ou método de PCR consiste na amplificação enzimática in vitro de
fragmentos específicos de DNA, em progressão geométrica, visando à produção de
milhões de cópias desta seqüência de bases. Os iniciadores (“primers”) derivados de
seqüências do gene 16S rDNA tem se mostrado altamente sensíveis para fins de
detecção de fitoplasmas em plantas e insetos (GUNDERSEN; LEE, 1996). A
sensibilidade da técnica, principalmente de duplo PCR, tem permitido a detecção de
fitoplasmas em plantas e insetos vetores, mesmo quando o patógeno ocorre em
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baixas concentrações nos tecidos dos mesmos (SCHAFF et al., 1992; HENSON;
FRENCH, 1993; MARCONE et al., 1997; GREEN et al., 1999). A técnica de PCR
tem sido utilizada, predominantemente, para a detecção do patógeno, embora a
síntese de iniciadores específicos possa propiciar a identificação e a classificação de
fitoplasmas em alguns grupos bem definidos, entre eles, os grupos 16SrI, 16SrIII e
16SrV (FIRRAO et al., 1994; LEE et al., 1995; HARRISON et al., 2003; MARTIN et
al.,2000).
Além do uso dos iniciadores específicos, a classificação desses procariotos
pode ser realizada através da técnica de RFLP. Neste caso, as seqüências
amplificadas nas reações de PCR são digeridas por enzimas de restrição, que são
endonucleases que clivam fragmentos de DNA em locais específicos, reconhecendo
seqüências especificas de 4 a 8 pares de bases (LAMBAIS, 1995). Os fragmentos
de DNA do fitoplasma amplificados podem originar, após a digestão enzimática, um
conjunto de fragmentos menores, visualizados em forma de bandas no gel de
eletroforese, o qual constitui um perfil eletroforético ou um padrão de restrição. A
comparação do perfil eletroforético apresentado por um fitoplasma, para uma
determinada enzima de restrição, com padrões existentes na literatura, permite
determinar o grau de similaridade existente entre os mesmos e, com isto,
estabelecer sua classificação (LEE et al., 1998).
Recentemente, uma nova modalidade de RFLP, denominada de RFLP virtual,
tem sido adotada para a identificação de fitoplasmas (WEI et al., 2007; ZHAO et al.,
2009). Os fragmentos genômicos amplificados por PCR são seqüenciados
diretamente ou clonados e, posteriormente, seqüenciados. A digestão in silico é
conduzida com programas de computador. Os padrões de restrição gerados para o
fitoplasma em estudo são comparados com aqueles já relatados para outros
fitoplasmas. Índices de similaridade entre os padrões apresentados pelo fitoplasma
em estudo e aqueles encontrados na literatura são calculados a partir de equações
matemáticas (PEREIRA, 2011). Através desse método novos grupos e subgrupos
foram delineados e no momento, existem 29 grupos e mais de 100 subgrupos
descritos (WEI et al., 2007; 2008; ZHAO et al., 2009; DAVIS et al., 2010). A digestão
in silico facilitou a identificação de fitoplasmas, uma vez que a digestão em
laboratório com as 17 enzimas de restrição é inviável para analise de grande
quantidade de amostras (ZHAO et al., 2009). A informação contida na seqüência do
gene 16S rDNA também tem servido como base para a classificação dos fitoplasmas
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em

espécies

Phytoplasma

putativas,
(IRPCM

referidas

como

espécies

candidatas:

PHYTOPLASMA/SPIROPLASMA

WORKING

‘Candidatus
TEAM

–

PHYTOPLASMA TAXONOMY GROUP, 2004). Um fitoplasma pode ser descrito
como uma nova espécie do gênero “Candidatus Phytoplasma” se a seqüência do
seu gene 16S rDNA tiver similaridade menor que 97,5% com a seqüência de
qualquer outra espécie ‘Ca. Phytoplasma’ descrita. Existem, até o momento, 26
espécies de ‘Ca. Phytoplasma’ descritas. No entanto, outras espécies putativas
ainda devem ser descritas (IRPCM PHYTOPLASMA/SPIROPLASMA WORKING
TEAM – PHYTOPLASMA TAXONOMY GROUP, 2004).

2.1.5 Transmissão de Fitoplasmas

A transmissão de fitoplasmas ocorre naturalmente por meio de insetos
vetores. No entanto, experimentalmente, podem ser usadas outras técnicas, como a
enxertia, quando há compatibilidade entre as espécies hospedeira e uso da cuscuta.
A cuscuta é uma planta parasita que ao ser estabelecida em uma planta hospedeira
pode, através de filamentos, permitir a passagem de fitoplasmas de uma planta para
outra (DAVIS, 1995; GOODWIN et al., 1999; BERTACCINI, 2007).
Os insetos capazes de transmitir fitoplasmas são representados por um
pequeno grupo de insetos sugadores que se alimentam do floema das plantas.
Estes pertencem à ordem Auchenorrhynca, famílias Ciccadelidae, Fulgoromorpha e
dois gêneros da família Psyllidae (STRETEN; GIBB, 2006). Destaca-se que mais de
75% dos vetores de fitoplasmas são encontrados na subfamília Deltocephalinae
(Ciccadelidae) (WEINTRAUB; BEANLAND, 2006).
A transmissão de fitoplasmas por insetos da ordem Auchenorrhynca é do tipo
persistente, ou seja, os fitoplasmas são adquiridos durante a alimentação em plantas
infectadas, os quais, uma vez no interior dos insetos, atravessam as células do trato
digestivo, replicam-se em vários órgãos do inseto, atravessam as glândulas
salivares, e por fim, alcançam a saliva, sendo subseqüentemente introduzidos em
outras plantas (HOGENHOUT et al., 2008). O período de latência, período
compreendido entre o tempo de aquisição inicial do patógeno e sua introdução em
outra planta, pode variar de 7 a 8 dias, após o qual o inseto passa a transmitir o
patógeno por toda sua vista (BERTACCINI; DUDUK, 2009; MOYA-RAYGOZA;
NAULT, 1998).
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Apesar de ser exceção, a transmissão transovariana já foi observada em
algumas espécies de cigarrinhas, como Hishimonoides sellatiformis, vetora do
fitoplasma associado ao nanismo da amoreira (KAWAKITA et al., 2000),
Matsumyratettix hiroglyphicus, vetora do amarelecimento foliar da cana-de-açúcar
(HANBOONSONG et al., 2002), além dos psilídeos vetores do fitoplasma associado
ao superbrotamento da maceira, Cacopsylla melaneura e Cacopsylla pruni
(TEDESCHI et al., 2006).
A detecção de fitoplasmas em insetos coletados no campo tem sido útil para
evidenciar a ocorrência de novos vetores, a distribuição sazonal e geográfica de
vetores e o monitoramento da doença no campo (TEDESCHI et al., 2003). Embora
centenas de doenças causadas por fitoplasmas sejam conhecidas, as informações
sobre os vetores ainda são bastante escassas. Isto se deve, provavelmente, a maior
dificuldade para identificar vetores do que as plantas hospedeiras (LEE et al., 2000;
WEINTRAUB; WILSON, 2009).
A interação entre fitoplasma, inseto vetor e planta hospedeira apresenta
varias implicações, como por exemplo, a planta infectada servir como fonte de
inóculo, contribuindo para o aumento da doença no campo. Ainda, os insetos
vetores podem garantir a sobrevivência dos fitoplasmas durante o período de
ausência da planta hospedeira no campo. (LEE; DAVIS, 1992; KHADHAIR et al.,
2002).

2.2 Material e Métodos

2.2.1 Teste de transmissão de fitoplasmas

As espécies selecionadas para os testes de transmissão foram apontadas por
ECKSTEIN (2010), como potenciais vetores de fitoplasmas para a cultura do
brócolis. Os insetos considerados neste estudo são cigarrinhas das espécies Atanus
nitidus,

Balclutha

hebe,

Planicephalus

flaviscosta,

Scaphytopius

fulginosus,

Protalebrella brasiliensis, Agalliana sticticollis, Agallia albidula e uma espécie do
gênero Empoasca.
Os insetos foram coletados nas áreas adjacentes de campos comerciais de
brócolis, com alta incidência de plantas doentes, localizados no município de
Bragança Paulista, entre os meses de julho de 2009 e março de 2010. Com o auxílio
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de uma rede entomológica, os insetos foram capturados e transferidos para gaiolas
de transporte (Figura 1).
Neste ensaio foram utilizadas mudas sadias de brócolis com três semanas de
idade, obtidas a partir de sementes, crescidas em vasos e mantidas em local
protegido de insetos. Com o auxilio de um sugador bucal, os insetos identificados
como potenciais vetores de fitoplasmas por Eckstein (2010) foram confinados em
número de 3 a 5 ou 10-15 por muda, dependendo da disponibilidade e tamanho dos
insetos (Figura 2, Tabela 1). No total, 26 mudas foram utilizadas no experimento.
Após um período de sete dias, cada grupo de insetos confinado em cada planta foi
coletado, armazenado separadamente e submetido aos testes moleculares visando
à detecção de fitoplasmas. As plantas foram mantidas por 60 dias para avaliação da
transmissão de fitoplasmas pelos insetos. Para isto, foi observada a manifestação de
sintomas pelas plantas e a detecção de fitoplasmas através da aplicação da técnica
molecular de duplo PCR.
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Figura 1 - Campo de coleta e confinamento de cigarrinhas para teste de transmissão de fitoplasmas.
1) Aspecto geral de um campo de cultivo de brócolis com incidência de fitoplasma em
Bragança Paulista. 2) Planta doente com sintomas típicos causados por fitoplasma entre
duas plantas sadias. 3) Partes de plantas contendo cigarrinhas coletadas no campo e
preparadas para transporte. 4) Gaiolas para confinamento de insetos usados para teste de
transmissão de fitoplasma em brócolis (Fotos: Julio Cesar Barbosa e Bárbara Eckstein,
2010)
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Tabela 1 - Identificação das espécies de cigarrinhas confinadas nas plantas sadias de brócolis e a
quantidade de insetos colocados por planta

Identificação
Tr1
Tr2
Tr3
Tr4
Tr5
Tr6
Tr7
Tr8
Tr9
Tr10
Tr11
Tr12
Tr13
Tr14
Tr15
Tr16
Tr17
Tr18
Tr19
Tr20
Tr21
Tr22
Tr23
Tr24
Tr25
Tr26

Espécie
Atanus nitidus
Empoasca sp.
Scaphytopius fulginosus
Scaphytopius fulginosus
Empoasca sp.
Agalliana sticticollis
Scaphytopius fulginosus
Atanus nitidus
Balclutha hebe
Scaphytopius fulginosus
Empoasca sp.
Atanus nitidus
Balchutha hebe
Agallia albidula
Atanus nitidus
Agalliana sticticollis
Balclutha hebe
Agallia albidula
Scaphytopius fulginosus
Atanus nitidus
Agalliana sticticollis
Balclutha hebe
Atanus nitidus
Agallia albidula
Agallia albidula
Agallia albidula

Quantidade de insetos
3-5
10-15
3-5
3-5
10-15
3-5
3-5
3-5
10-15
3-5
10-15
3-5
10-15
3-5
3-5
3-5
10-15
3-5
3-5
3-5
3-5
10-15
3-5
3-5
3-5
3-5
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Figura 2 - Insetos sugadores de floema da família Cicadellidae capturados em área de produção de
brócolis e utilizados no teste de transmissão. A) Empoasca sp; B) Atanus nitidus; C)
Balclutha hebe; D) Scaphytopius fulginosus; E) Agalliana sticticollis; F) Agallia albidula
(Fotos: Julio Cesar Barbosa e Bárbara Eckstein, 2010)

2.2.2 Extração de DNA total

2.2.2.1 Extração de DNA total de plantas de brócolis

A extração do DNA total das amostras de plantas de brócolis foi realizada
com o uso do kit DNeasy® Plant Mini Kit (Qiagen), seguindo as instruções do
fabricante. Pecíolos e parte de inflorescências foram utilizados para extração. O
material fresco ou congelado a -20ºC (aproximadamente 1g) foram maceradas em
600µL do tampão denominado AP1. O macerado foi transferido para um tubo de 1,5
mL. A este tubo foram adicionados 4µL de RNase e a mistura foi incubada a 65ºC
por 30 minutos, em banho-maria. Após este período, adicionou-se 150µL do
reagente AP2 e a mistura foi incubada á temperatura de -20ºC por 5 minutos. Após a
incubação, a mistura foi centrifugada a 20.800g por 10 minutos. O sobrenadante
obtido foi transferido para um novo tubo de 1,5 mL, ao qual foi adicionado 1,5 vezes
o volume recuperado do reagente denominado AP3. Um volume de 650 µL da
mistura foi colocado em uma coluna de filtração e submetido à centrifugação a
aproximadamente 6.800 g por 1 minuto. O filtrado recolhido no tubo coletor foi
descartado e o restante da mistura foi submetido a um novo processo de
centrifugação, nas mesmas condições acima especificadas. A coluna foi transferida
para outro tubo de 1,5 mL, sendo a ela acrescentados 500 µL de uma solução de
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lavagem, denominada AW. Nova centrifugação foi feita a 6.800 g por 1 minuto,
sendo descartado o produto de lavagem. Após a lavagem, foram adicionados 100 µL
do reagente AE para a eluição do DNA, sendo processada a centrifugação a 6.800 g
por 5 minutos. O DNA extraído foi mantido a -20ºC.

2.2.2.2 Extração de DNA total dos insetos

A extração de DNA total a partir dos insetos seguiu o protocolo descrito por
Doyle e Doyle (1987) modificado por Marzachi, Veratti e Bosco (1998). Os insetos,
individualmente ou em grupos, de acordo com o seu tamanho, foram macerados
dentro de tubos de 1,5mL contendo 500 µL do tampão CTAB a 60ºC com o auxilio
de um pistilo. Após a maceração, a suspensão foi incubada por 30 minutos a 60ºC,
em banho-maria. Em seguida, foram adicionados 350 µL de uma solução de
clorofórmio e álcool isoamílico na proporção de 24:1, respectivamente, e a mistura
foi agitada e submetida à centrifugação a 6.800g por 10 minutos. O sobrenadante foi
coletado e transferido para um novo tubo de 1,5mL, ao qual foi adicionado o mesmo
volume de isopropanol gelado. A mistura foi incubada a -20ºC por um período de 2
horas e então centrifugada a 20.800g por 15 minutos. O sobrenadante foi
descartado e o precipitado contendo o DNA foi lavado com álcool 70% duas vezes.
Após secar em temperatura ambiente, o precipitado foi ressuspendido em 20 µL de
água miliQ e as amostras armazenadas a -20ºC.

2.2.3 Detecção de fitoplasmas por duplo PCR com primers universais

O DNA total extraído de cada amostra, planta ou inseto, foi diluído em
diferentes proporções de água deionizada autoclavada. Como controle negativo foi
utilizado o DNA extraído de mudas sadias de brócolis. O padrão positivo foi
representado pelo DNA extraído de plantas de chuchu, comprovadamente
infectadas por fitoplasma. Para a detecção foram utilizados os iniciadores universais
P1/Tint (DENG; HIRUKI, 1991; SMART et al., 1996) e R16F2n/R2 (GUNDERSEN;
LEE, 1996). O produto amplificado por P1/Tint foi usado como molde para a
segunda reação, na qual foi empregado o par R16F2n/R2. Estes últimos iniciadores
amplificam uma seqüência nucleotídica de aproximadamente 1.2 Kb do DNA
genômico de fitoplasmas, correspondente ao gene 16S rRNA.
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As seqüência dos iniciadores utilizados encontram-se descritas a seguir: P1 –
5´ AAG AGT TTG ATC CTG GCT CAG GAT T 3´ (DENG; HIRUKI, 1991); Tint – 5´
TCA GGC GTG TGC TCT AAC CAG C 3´ (SMART et al., 1996); R16 F2n – 5´ GAA
ACG ACT GCT AAG ACT GG 3´(GUNDERSEN; LEE, 1996); R16R2– 5´TGA CGG
GCG GTG TGT ACA AAC CCC G3´(GUNDERSEN; LEE,1996).
Cada reação de PCR foi processada utilizando-se um volume final de 25 µL,
contendo: 1µL de extrato de DNA diluído de cada amostra, incluindo os padrões
positivo e negativo; 18,7 µL de água deionizada; 0,5µL de cada iniciador
(concentração de 20 pmol/µL); 2µL de uma mistura de deoxinucleotídeo trifosfato
(solução de 2,5 mM de cada deoxinucleotídeo); 2,5µL de solução tampão 10X PCR
e 0,17 µL de Amplitaq 5U/µL. Quando os iniciadores P1/Tint foram utilizados, o
termociclador foi programado para 30 ciclos, compreendendo as etapas: 1 minuto a
94ºC para a etapa de desnaturação do ácido nucléico, 1 minuto a 56ºC para o
anelamento e 2 minutos a 72ºC para a extensão. Para os iniciadores R16 F2n/R2,
utilizou-se um programa de 35 ciclos, compreendendo as etapas: 1 minuto a 94ºC
para a etapa de desnaturação do ácido nucléico, 2 minutos a 50ºC para o
anelamento e 3 minutos a 72ºC para a fase de extensão dos iniciadores, uma única
etapa inicial de 1 minuto a 94ºC e uma final de 7 minutos a 72ºC.
Os produtos gerados pelo duplo PCR foram analisados por eletroforese em
gel de agarose 1% e tampão TBE 0,5X. A corrida eletroforética foi conduzida com
voltagem constante de 65V por 60 minutos. A coloração dos produtos de
amplificação foi feita utilizando-se Sybr safe® (1%) e a visualização foi processada
em um transiluminador de ultravioleta. Como marcador molecular foi utilizado o 1 Kb
Ladder (Life Technologies).

2.2.4 Detecção e identificação de fitoplasmas por duplo PCR com primers
específicos

A detecção e consequente identificação de fitoplasmas por PCR em plantas
de brócolis e insetos foi feita a partir de produtos obtidos com os iniciadores P1/Tint,
usados na primeira reação de PCR. Os produtos da primeira reação foram
submetidos

à

reamplificação,

empregando-se

os

iniciadores

específicos

R16(III)F2/R1, os quais permitem a identificação de fitoplasmas pertencentes ao
grupo 16SrIII (LEE et al., 1994).
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As reações de PCR e a análise por eletroforese foram processadas nas
mesmas condições utilizadas para a detecção de fitoplasmas conduzidas com os
iniciadores R16F2n/R2, descritas anteriormente. O padrão positivo foi representado
pelo DNA extraído de plantas de chuchu infectadas pelo fitoplasma do
superbrotamento, pertencente ao grupo 16SrIII. Como padrão negativo foi utilizada
água deionizada autoclavada.
As seqüência dos iniciadores específicos estão descritas a seguir:
R16(III)F2 – 5´AAG AGT GGA AAA ACT CCC 3´
R16(III)R1 – 5´TCC GAA CTG AGA TTG A 3´

2.2.5 Sequenciamento da região 16S rDNA do fitoplasma

Nos casos em que houve transmissão do fitoplasma presente no inseto
coletado no campo para as plantas de brócolis, o fragmento genômico
correspondente ao 16S rRNA foi sequenciado. Este fragmento foi amplificado em
PCR com primers P1/Tint e R16(III)F2/R1, a partir do DNA extraído de insetos e das
plantas e enviado para laboratório especializado na determinação das seqüências
nucleotídicas. Com o sequenciamento buscou-se confirmar a identidade dos
fitoplasmas encontrados nas plantas e insetos, através da comparação de suas
sequencias nucleotídicas. Ainda, seus fragmentos genômicos foram comparados
com aquele encontrado em um fitoplasma típico representante do grupo 16SrIII-J,
anteriormente identificado em

plantas

de brócolis

naturalmente infectadas

(ECKSTEIN, 2010).

2.3 Resultados e Discussão

2.3.1 Transmissão de fitoplasmas para plantas de brócolis

Dentre as 26 mudas sobre as quais foram confinados os diferentes grupos de
insetos coletados no campo, a transmissão de fitoplasma foi constatada em 8
plantas, o que corresponde a 30% (Figura 3). Dentre as 8 potenciais espécies de
vetores que foram testadas, cigarrinhas representantes de 4 delas transmitiram
experimentalmente o fitoplasma para plantas de brócolis. As 4 espécies
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transmissoras foram Atanus nitidus, Balclutha hebe, Agalliana sticticollis e Agallia
albidula (Tabela 2).
A transmissão foi constatada pela detecção de fitoplasma nos tecidos das
plantas, através de duplo PCR, usando-se o par de primers específicos para
representantes do grupo 16SrIII (Figura 3). Embora portadoras do fitoplasma, as
plantas não apresentaram sintomas aparentes, dentro do período de 60 dias após a
remoção dos insetos que nelas permaneceram confinados. Neste caso, pode-se
inferir que a quantidade inicial de inóculo depositado nas plantas pelos insetos foi
muito baixa ou que não houve tempo suficiente para que o fitoplasma alcançasse
uma concentração suficiente para induzir a manifestação dos sintomas esperados. A
primeira hipótese pode ser suportada pelos resultados de ensaios conduzidos com
milho e o fitoplasma do enfezamento, nos quais o confinamento de um único inseto
infectivo por planta não resultou no aparecimento de sintomas; no entanto, o
confinamento de 9 insetos infectivos por planta provocou o desenvolvimento de
sintomas severos (TOFFANELLI; BEDENDO, 2002). A segunda hipótese tem por
base os trabalhos com couve-flor, nos quais altas porcentagens de plantas
assintomáticas apresentavam nos seus tecidos o fitoplasma associado à doença
conhecida como enfezamento (RAPUSSI et al., 2012). A ocorrência de plantas sem
sintomas, porém portadoras de fitoplasmas, não se constitui em fato raro,
considerando-se alguns relatos de literatura. Rapussi-da-Silva (2010) detectou a
presença de fitoplasmas em 61% das amostras de plantas de couve-flor
assintomáticas coletadas no campo. Em repolho, Lee et al. (2003) verificou que 50%
das plantas assintomáticas apresentavam fitoplasmas nos seus tecidos. Eckstein
(2010) comprovou a presença destes fitopatógenos em 20% das plantas de brócolis
assintomáticas e sugeriu que a ausência de sintomas poderia estar relacionada com
a necessidade de períodos de incubação mais longos, durante os quais o patógeno
pudesse aumentar sua concentração nos tecidos. De acordo com RAPUSSI-DASILVA (2010) a ocorrência de hospedeiros assintomáticos dificulta a correta
diagnose, o que leva a subestimar a incidência da doença no campo; além disto, a
ausência de sintomas pode ter implicações na epidemiologia da doença, pois
plantas aparentemente sadias podem servir como fonte de inóculo, uma vez que,
provavelmente, o patógeno é transmitido por vetores presentes no campo.
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Tabela 2 - Relação das amostras de insetos e plantas de brócolis positivas para a presença de
fitoplasmas, através de PCR e identificados através da utilização de primers específicos

Identificação

Espécie

PCR
Insetos

PCR
Brócolis

Tr1

Atanus nitidus

+

+

Tr2

Empoasca sp.

+

-

Tr3

Scaphytopius fulginosus

+

-

Tr6

Agalliana sticticollis

+

+

Tr15

Atanus nitidus

+

-

Tr16

Agalliana sticticollis

+

+

Tr17

Balclutha hebe

+

-

Tr18

Agallia albidula

+

-

Tr20

Atanus nitidus

+

+

Tr21

Agalliana sticticollis

+

-

Tr22

Balclutha hebe

+

+

Tr23

Atanus nitidus

+

+

Tr24

Agallia albidula

+

+

Tr25

Agallia albidula

+

+

Figura 3 - Detecção molecular de fitoplasma do grupo 16SrIII em plantas de brócolis sobre as quais
foram confinados grupos de cigarrinhas coletadas no campo. PCR duplo realizado com os
primers P1/Tint seguidos dos primers específicos R16(III)F2 / R16(III)R1. Chu = padrão
positivo do grupo 16SrIII; Pn = padrão negativo (água). Tr1; Tr6; Tr16; Tr20; Tr22; Tr23;
Tr24 e Tr25 = amostras de DNA extraídas de plantas de brócolis
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2.3.2 Sobrevivência dos insetos em plantas de brócolis

A sobrevivência dos insetos confinados em plantas sadias de brócolis teve
curta duração. A maioria dos insetos representantes das diferentes espécies
avaliadas morreu dois dias após seu confinamento nas plantas.

Apenas as

cigarrinhas

Empoasca,

pertencentes

à

Subfamilia

Typhlocybinae,

gênero

conseguiram sobreviver por até quatro dias.
O fato das cigarrinhas estudadas neste trabalho sobreviverem por pouco
tempo nas plantas de brócolis não implica em que as mesmas não possam atuar
como vetores de fitoplasmas para esta cultura. Segundo Dakhil et al. (2011) alguns
vetores muitas vezes podem ser encontrados colonizando o hospedeiro doente,
enquanto que outros vetores se alimentam apenas ocasionalmente da planta
doente. Pilkinton e colaboradores (2004) afirmam que o inseto não necessariamente
deve habitar ou preferir se alimentar da planta hospedeira do fitoplasma para ser
considerado vetor da doença. Estes normalmente colonizam plantas daninhas ou
outras espécies vegetais.
No entorno dos campos de cultivo de brócolis foram encontradas 14 espécies
de plantas daninhas, sendo elas: Ageratum conyzoides (Mentrasto); Amaranthus sp.
(Caruru); Bidens pilosa (Picão-preto); Crotalarialanceolata (Crotalária); Emilia
sonchifolia (Falsa-serralha); Erigeron bonariensis (Buva); Ipomoea purpúrea (Cordade-viola); Leonorus sibiricus (Rubim); Lepidium virginicum (Mentruz); Nicandra
physalodes

(Joá-de-capote);

Paulicourea

marcgravii

(Erva-de-rato);

Ricinus

communis (Mamona); Sifa rhombifolia (Guanxuma) e Sonchus oleraceae (Serralha
amarela). Muitas delas apresentavam sintomas típicos de doenças induzidas por
fitoplasmas,

tais

como

clorose

generalizada,

superbrotamento,

virescência,

enfezamento, deformação foliar, filodia, redução de internódios e presença de folhas
pequenas (ECKSTEIN, 2010). A presença de plantas daninhas sintomáticas na área
de produção sugere que estas plantas podem estar atuando como fonte de inóculo
destes patógenos para a cultura, ou mesmo sendo hospedeiras de vetores,
suportando sua reprodução.
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2.3.3 Detecção de fitoplasmas por duplo PCR com primers universais

As amostras de DNA extraídas das diferentes espécies de cigarrinhas e das
plantas de brócolis, usadas no teste de transmissão, não geraram resultados
positivos nos testes de duplo PCR conduzidos com os pares de primers universais
P1/Tint e R16F2n/R2. A explicação para este fato torna-se difícil, uma vez que pode
ocorrer pequena variação nos componentes da reação de PCR ou mesmo na
temperatura de anelamento dos primers nas seqüências alvo. Resultados
semelhantes a estes foram verificados para milho em relação à detecção do
fitoplasma associado ao enfezamento vermelho (HAAS, 2010). Neste caso, embora
as plantas apresentassem típicos sintomas da doença, o patógeno não foi detectado
com o uso de primers universais em duplo PCR.

2.3.4 Detecção e identificação de fitoplasmas por duplo PCR com primers
específicos

Fragmentos de DNA de 0,8 Kb, típicos para fitoplasmas do grupo 16SrIII,
foram obtidos para 14 das 26 amostras de insetos confinados nas mudas de brócolis
(Figura 4). Resultado positivo também foi obtido para o DNA extraído de plantas de
chuchu sabidamente infectadas por um fitoplasma do grupo 16SrIII, usado como
padrão positivo nas reações de PCR. Para os padrões negativos, representados
pela água, nenhuma banda foi verificada. Os resultados positivos para a presença
de fitoplasma nos tecidos dos insetos estão descritos a seguir: para a espécie
Atanus nitidus, 4 amostras apresentaram resultados positivos para um total de 6
analisadas; para Empoasca sp., 1 amostra positiva para 3 analisadas); para
Scaphytopius fulginosus, 1 amostra positiva para 5 analisadas; para Agalliana
sticticollis, 3 amostras positivas para 3 analisadas; para Agallia albidula, 2 amostras
positivas para 5 analisadas; e para Balclutha hebe, 2 amostras positivas para 4
analisadas) (Tabela 3).
Pelos resultados obtidos nos ensaios de transmissão, 8 dos 14 grupos de
insetos portadores de fitoplasma foram capazes de transmitir experimentalmente
este patógeno para plantas sadias de brócolis. Em termos porcentuais, este índice
de transmissão foi de 57%, o que sugere alta viabilidade destes grupos de
cigarrinhas serem capazes de atuar como vetores do fitoplasma.
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Tabela 3 - Relação das amostras de insetos analisadas quanto à presença de fitoplasmas, através de
PCR conduzido com primers específicos

Identificação

Espécie

PCR

Tr1

Atanus nitidus

+

Tr2

Empoasca sp.

+

Tr3

Scaphytopius fulginosus

+

Tr4

Scaphytopius fulginosus

-

Tr5

Empoasca sp.

-

Tr6

Agalliana sticticollis

+

Tr7

Scaphytopius fulginosus

-

Tr8

Atanus nitidus

-

Tr9

Balclutha hebe

-

Tr10

Scaphytopius fulginosus

-

Tr11

Empoasca sp.

-

Tr12

Atanus nitidus

-

Tr13

Balclutha hebe

-

Tr14

Agallia albidula

-

Tr15

Atanus nitidus

+

Tr16

Agalliana sticticollis

+

Tr17

Balclutha hebe

+

Tr18

Agallia albidula

+

Tr19

Scaphytopius fulginosus

-

Tr20

Atanus nitidus

+

Tr21

Agalliana sticticollis

+

Tr22

Balclutha hebe

+

Tr23

Atanus nitidus

+

Tr24

Agallia albidula

+

Tr25

Agallia albidula

+

Tr26

Agallia albidula

-
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Figura 4 - Evidência da presença de fitoplasma do grupo 16SrIII em tecidos de cigarrinhas coletadas
em campos de brócolis com sintomas de enfezamento, localizados na região de Bragança
Paulista/SP. Amplificação de fragmentos de DNA de 0,8 kb na reação de duplo PCR
conduzido com os primers P1/Tint na primeira reação e primers específicos R16(III)F2 /
R16(III)R1. M = Marcador (1kb Ladder); Tr1; Tr2; Tr3; Tr6; Tr15; Tr16; Tr17; Tr18; Tr20;
Tr21; Tr22; Tr23; Tr24 e Tr25 = amostras de DNA de fitoplasmas extraídas de
cigarrinhas;Chu = padrão positivo do grupo 16SrIII; Pn = padrão negativo (água)

2.3.5 Sequenciamento da região do 16S rRNA do fitoplasma transmitido por
insetos para plantas de brócolis

Os resultados do sequenciamento de nucleotídeos, componentes do
fragmento genômico correspondente ao 16S rRNA, confirmaram os resultados
obtidos no PCR conduzido com os primers específicos. A similaridade entre as
seqüências encontradas nos fitoplasmas presentes nas plantas e nos insetos foi
maior que 99%, demonstrando o alto grau de identidade existente entre os
fitoplasmas. Estes resultados permitem afirmar que o fitoplasma que infectou os
insetos foi transmitido para as plantas. Os fragmentos genômicos amplificados nos
fitoplasmas presentes nos insetos e nas plantas apresentaram similaridade de
seqüência maior de 99%, quando comparados com as seqüências de outros
fitoplasmas pertencentes ao grupo 16SrIII, considerando-se o fragmento de 0,8
resultantes do PCR conduzido com os primers específicos. Estes resultados são
concordantes com aqueles relatados no trabalho de Eckstein (2010), no qual
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fitoplasma do grupo 16SrIII foi encontrado em plantas de brócolis que apresentavam
sintomas da doença denominada de enfezamento. Ainda, de acordo com o referido
estudo, fitoplasma do grupo 16SrIII foi identificado em espécies de plantas daninhas
que cresciam nas adjacências das culturas de brócolis.
Uma discussão mais ampla sobre o presente estudo mostra que os resultados
obtidos complementam investigações anteriores conduzidas com algumas espécies
de brássicas, entre elas o repolho, a couve-flor e o brócolis. Assim, Amaral Mello
(2007) relatou os insetos de ocorrência mais frequente em campos de repolho e os
identificou como sendo pertencentes às famílias Cicadellidae e Delphacidae, as
quais abrigam importantes espécies reconhecidas como vetoras de fitoplasmas em
várias partes do mundo. Esta mesma autora relatou que nos campos de repolho
estudados, foram encontradas fortes evidências da relação direta entre o aumento
da população de cigarrinhas e aumento da incidência da doença conhecida como
enfezamento. Em ensaios conduzidos com a cultura de couve-flor, Rapussi-da-Silva
(2010) identificou alta população de cigarrinhas da espécie Balclutha hebe. Insetos
coletados no campo e confinados em plantas de couve-flor transmitiram o fitoplasma
associado ao enfezamento, evidenciando esta espécie como vetora. Ainda,
experimentos desenvolvidos com brócolis (ECKSTEIN, 2010) mostraram que
cigarrinhas pertencentes às espécies Atanus nitidus, Balclutha hebe, Planicephalis
flavicosta e Scaphytopius fulginosus, Agalliana sticticollis, Agallia albidula e uma
espécie não identificada pertencente ao gênero Empoasca estavam infectadas por
fitoplasmas encontrados em plantas de brócolis e em algumas espécies daninhas
localizadas nas proximidades da cultura. Estes resultados sugeriram que,
potencialmente, estes insetos seriam capazes de atuar como vetores destes agentes
fitopatogênicos, envolvidos com a doença conhecida por enfezamento do brócolis.
As espécies de cigarrinhas identificadas nos trabalhos brasileiros como
possíveis vetores de fitoplasmas em brássicas não são as mesmas envolvidas com
fitoplasmas que afetam esta família botânica em outras partes do mundo. No Irã,
cigarrinhas da espécie Circulifer tenellus são responsáveis pela transmissão de
fitoplasmas pra a cultura do repolho (SALEHI et al., 2007), enquanto que nos
Estados Unidos as espécies Macrosteles fascifrons, Scaphytopius irroratus e
Ceratagallia abrupta são relatadas como potencias vetores de fitoplasmas para a
mesma cultura (LEE et al., 2003). Essa diferença na diversidade de espécies
envolvidas com a transmissão de fitoplasmas em outras regiões do mundo e aquelas
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presentes no território brasileiro é esperada e, como consequência, as espécies
vetoras aqui presentes provavelmente não sejam as mesmas relatadas em outros
países (ECKSTEIN, 2010).
O conhecimento de espécies vetoras de fitoplasmas pode contribuir para
maior entendimento dos aspectos epidemiológicos relativos ao enfezamento, entre
eles a gama de hospedeiros alternativos do patógeno e do inseto, a forma de
distribuição da doença no campo, o período de maior ocorrência da doença, além de
fornecer subsídios para a recomendação de medidas de controle mais eficientes. Os
resultados obtidos no presente trabalho mostraram que algumas espécies de
cigarrinhas podem ser indicadas como vetoras de fitoplasmas, no entanto,
experimentos complementares de transmissão realizados com populações sadias e
infectivas das espécies aqui estudadas poderão trazer maior conhecimento sobre os
aspectos mais específicos relacionados à transmissão.
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3 CONCLUSÕES

Com base nos resultados obtidos neste estudo, foi concluído que cigarrinhas
das espécies Atanus nitidus, Agalliana sticticollis, Balchlutha hebe e Agallia albidula
transmitiram um fitoplasma do grupo 16SrIII, associado ao enfezamento do brócolis.
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