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CARACTERIZAÇÃO SEROLÓGICA DE ISOLADOS BRANCOS DE Xanthomonas 

aampestris E REAÇÃO DE MANGUEIRAS (Mangifera indiaa L.) A 

Xanthomonas aampestris pv. mangiferaeindiaae(PATEL, MONIZ & 

KULKARNI, 1948) ROBBS, RIBEIRO & KIMURA, 1974. 

Autor: MAURO HIDEO SUGIMORI 

Orientador: PROFº DR. AVELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

Um estudo comparativo com três patovares bran

cos de Xanthomonas aampestris foi realizado para verificar 

se pertenciam ao mesmo grupo serológico. Os patovares estu

dados foram: Xanthomonas aampestris pv. mangiferaeindiaae , 

Xanthomonas aampestris pv. manihotis e Xanthomonas aampes

tris pv. riaini. 

Foram efetuadas inoculações 

Xanthomnas aampestris pv. mangiferaeindiaae 

artificiais de 

em dezessete va-

riedades de mangueira, usando a técnica das agulhas múlti-

plas, para identificar fonte de resistência genética. Os 

sintomas foram avaliados aos 15, 30 e 45 dias após a inocu-

ladas com uma escala de 1 a 5. 

A técnica serológica usada mostrou que pode ser 

usada eficientemente para diferenciar os patovares. O meio 

MJA-1 (cicloheximida, bacto-agar e água) usado, confirmam sua 
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alta especificidade e eficiência, permitindo a formação de 

bandas de precipitação bem visiveis e definidas. O estudo 

comparativo mostrou que os três patovares de Xanthomonas 

aampestris pertencem a serotipos diferentes, pois as reações 

homólogas entre os antigenos (AT) e anti-soros (AS) foram po

sitivas e as heterólogas foram negativas. As linhas de pre

cipitação de cada AT e AS homólogas mostraram caracteristi

cas especificas, com três linhas para X. aampestris pv. man

giferaeindiaae,duas linhas para X. aampestris pv. riaini e 

uma·linha para X. aampestris pv. manihotis. 

A inoculação das dezessete variedades de man

gueira com X. aampestris pv. mangiferaeindiaae mostrou que 

somente a 'Jasmim' apresentou moderada suscetibilidade, en

quanto as outras variedades foram suscetiveis ou altamente 

suscetiveis. Assim, nenhuma variedade pode ser indicada co

mo fonte de resistência ao patógeno. 
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SEROLOGICAL CARACTHERIZATION OF WHITE PATOVARS OF Xanthomonas 

aampestpis AND REACTIONS OF MANGO TREES (Mangife~a_indi

aa L.) INOCULATED WITH Xanthomonas aampest~is pv. mangife

paeindiaae (PATEL, MONIZ & KULKARNI, 1948) ROBBSi RIBEIRO & 

KIMURA, 1974. 

Author: MAURO HIDEO SUGIMORI 

Adviser: PROFQ DR. AVELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

SUMMARY 

A comparative study with three pathovars white 

of Xanthomonas aampestris was carried out to verify it they 

be10ng to the same sero1ogica1 group. The fol1owing patho-

vars were studied: Xanthomonas aampestris pv. mangiferaein

aae~ Xanthomnas aampestpis pv. manihotis and Xanthomonas 

aampestris pv. riaini. 

Artifical inocu1ation X. aampestris pv. 

mangiferaeindiaae on seventeen mango varieties, using mu1-

tip1e need1e technic was also carried out looking for gene

tic resistance. The symptons were eva1uated 15, 30 and 45 

days after inoculation with a 1 to 5 sca1e. 

The employed serological technic showed that 

it can be used efficiently to differentiate the bacterial 

pathovars. The MJA-1 medium (cyc1oheximide, Bacto-Agar and 
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water) used was highly dpecific and efficient in the forma

tion of clear and well defined bands of precipitation. The 

serological comparative study showed that the three patho

vars of x. aampestPis belong to different serotypes, because 

the homologous reactions between its antigen (AT) and anti

sera (AS) were positive and the heterologous were negative. 

The precipitation lines od each AT and AS homologous showed 

specific characteristics, wi th three lines ,for X. aampestpis 

pv. mangifepaeindiaae, two lines for X. aamp,estpis' pv. piaini 

and one line for X.aampestpis pv. manihotis. 

The inoculation of seventeen mango varieties 

with X. aampestpis pv. mangifepaeindiaae'showed that only 

the 'Jasmim' presented a rnoderated susceptibility, being the 

other varieties susceptible or highly susceptible. Thus,none 

of the varieties can be indicated as a source of resistance 

to the pathogen. 



1. INTRODUÇAO 

A manga é uma fruta de clima tropical, que no 

Brasil, apresenta grande importância econômica para o merca

do interno e externo. Todas as variedades plantadas atual

mente pertencem a espécie.Mangifera indiaa L., sendo o gene

ro composto pôr 41 espécies distribuidas principalmente pela 

Indo-Malaia, Malásia, Ilha de Sunda e Península Oriental (MA

NICA, 1981). 

Os principais Estados produtores de manga no 

Brasil sao: Ceará, Minas Gerais, são Paulo, Bahia, Piauí e 

Pernambuco (ANUÁRIO ESTATíSTICO DO BRASIL, 1983). No ano de 

1979, o país exportou 679 toneladas de manga, tendo o seu 

mercado interno consumido aproximadamente 10% da quantidade 

exportada, ou seja, 71 toneladas. Para se ter uma idéia do 

consumo mundial de manga basta dizer que os grandes produto

res e exportadores desta fruta, que são Mali(África Central), 

índia, África do Sul, México e Quênia, comercializaram du

rante esse mesmo período um volume de 11.300 toneladas. Per

centualmente, o volume exportado pelo Brasil ficou ao redor 

de 6% do volume mundial exportado (SCHON, 1983). 

Os maiores importadores de manga produzida no 

Brasil sao os países da Europa que têm preferência por fru-
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tos não fibrosos, de cor roxa ou avermelhada com peso vari-

ando entre 300 e 500 gramas. Esta preferência faz com que 

-as variedades americanas Haden e Tommy Atkins, que sao as 

mais cultivadas no Estado de são Paulo, tenham mercado im-

portador garantido, em detrimento das variedades Rosa, Espa-

da, etc.~ que encontram dificuldades para serem colocadas 

nesse mercado consumidor (SCHON,1983). 

A presença de frutas manchadas, principalmente 

devidà a ataques de Co~~etotriohum g~oeosporioides Penz, e 
~ 

seu posterior apodrecimento, em lotes destinados a exporta-

ção tem impedido o fechamento de contratos nesta área, difi-

cultando a consolidação da posição brasileira no mercadomun-

dial (SCHON,1983). Portanto para conseguir uma melhor posi-

-çao o Brasil precisa aplicar maiores recursos no controle 

dessa e de outras doenças. 

Atualmente uma outra doença revestiu-se de 

grande importância no Estado de são Paulo devido às propro-

çoes que os danos. vem alcançando. Trata-se da mancha aggu

lar causada pela bactéria Xanthomonas campestris pv. mangi-

feraeindicae(patel, Moniz & Kulkarni,1948), Robbs, Ribeiro & 

Kimura,1974. Essa moléstia, caracterizada por lesões 
~ 

necro-

ticas nas folhas, ramos, inflorescência e frutos, está se 

constituindo em sério problema para a expansão dessa fruteira, 

chegando a ser limitante em certas áreas do Estado onde con-

dições extremamente favoráveis à bactéria pedem inutilizar 

toda a produção (RIBEIRO et alii,1987). 



As caracteristicas morfológicas 

por essa bactéria são similares a outras duas 

3 

apresentadas 

bactérias : 

Xanthomonas campestris pv. manihotis (Arthaud-Berthet, 1912) 

Dye,1978 e Xanthomonas campestris pv. ricini (Yoshi & Taki

moto,1928) Dye,1978, diferindo apenas quanto aos hosp.edeiros 

que são a mandioca e a mamona, respectivamente. Por essa ra

zão,a identificação da bactéria a nivel de espécie requer 

o estudo e o emprego de um grande número de testes bioquimi

cos e fisiológicos que sejam diferenciais(Dye et alii,198~ 

Todavia, o emprego de técnicas serológicas pa

ra a identificação de bactérias fitopatogênicas tem sido 

muito importante e conveniente quando comparado com o uso 

dos testes bioquimicos tradicionais. Além disso, as técnicas 

serológicas têm demonstrado grande segurança e rapidez,quan

do se utiliza anti-soros especificos, bactérias intactas(in

teiras) em suspensão e relacionamento em nivel intra-espe -

cifico. 

Esse trabalho foi realizado com a finalidade 

de estudar comparativamente a nivel serológico, os três pa

tovares apigmentados de·.X. campestris~ ou sejam. I.X. cam

pestris pv. mangiferaeindicae~ X. campestris pv. manihotis e 

X. campestris pv. ricini e verificar a possibilidade de se 

obter uma fonte de resistência ao patógeno que afeta a man

gueira. 
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PATEL et alii(1948) descreveram pela primeira 

vez uma doença bacteriana afetando folhas de mangueiras que 

apresentavam um sintoma semelhante à mancha angular. Verifi

caram também que essa bactéria tinha a capacidade de afetar 

folhas de cajueiro (Anacardium occidentale L.). 

Estudando a taxonomia da bactéria isolada da 

mangueira e baseando-se unicamente, na coloração branca a

presentada pelo patógeno, PATEL et alii(1948) identificaram

-na cemo Pseudomonas mangiferaeindicae. Posteriormente, essa 

denominação foi confirmada por BREED et alii(1957), em fun

ção das recomendações do código internacional de nomenclatu

ra bacteriológica. 

Na África do Sul, STEYN et alii(1974) isolaram 

de mangueira uma bactéria com coloração branca que causava 

manchas escuras nas folhas. Para a identificação da espécie 

da bactéria, os; autores, a compararam cem um isolado de EY'winia 

mangifeY'aeindicae, dois isolados de Pseudomonas mangiferae

indicae, e um isolado de uma bactéria de coloração arearela , 

obtida de lesões velhas de frutos de mangueira. Devido à se

melhança encontrada entre a cultura bacteriana em estudo e 

os dois isolados conhecidos de Peeudomonas os autores a iden 
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tificaram como sendo Pseudomona.8 mangifeY'aeindieae. Conclui

ram ainda, que essa bactéria era responsável pela manchabac

teriana que estava ocorrendo nas mangueiras da África do Su~ 

Índia e Paquistão. 

No Brasil, essa doença foi constatada pela 

primeira vez por ROBBS(1955) que encontrou a bactéria afe-

tando folhas de mangueiras e ocorrendo de forma esporádica em 

f6lhas de cajueiro. Segundo esse autor, a doença manifesta

-se principalmente nas folhas, causando em plantas susceti -

veis danos comparáveis aos da-~tracnose,com a seguinte sintomo

logia: "Os primeiros sintomas apresentam-se em forma de mi

núsculos pontos de coloração verde clara ou amarelada, em 
~ 

cujo centro desenvolve-se uma area de cor castanha. Por ve-

zes podem ser envoltas por um halo de tecido mais claro e a 

medida que desenvolvem, tendem para formas poligonais, com 

bordos verde escuro, dando a impressão que o tecido afetado 

está embebido em água. Quando em fase final, as lesões apre

sentam-se com urna coloração castanha escura, às vezes negra, 

porém sempre delimitadas pelas ramificações da nervura do 

limbo foliar, podendo sob condições especiais, afetar as 

nervuras das folhas, escurecendo toda a área necrosada." 

Segundo ROBBS et alii(1974) essa bactéria pode 

ocorrer na natureza apresentando colônias com coloração ama

rela ou branca, sendo que a estirpe branca é sempre mais a-

gressiva na região sudeste. Esses mesmos autores estudaram 

comparativamente os caracteres morfológicos, culturais e 
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bioquímicos de várias espécies fitopatogênicas de Pseudomonas 

que ocorrem no Brasil. Os resultados evidenciaram de forma 

clara, que Pseudomonas mangiferaeindiaae não possui relação 

com as bactérias do grupo das Pseudomonas~ pela incapacidade 

de utilizar em meio de cultura sintético, a asparagina, como 

única fonte de carbono e nitrogênio. Na realidade trata-se 

de uma bactéria do gênero Xanthomonas~que apresenta colônias 

com coloração branca, característica essa já apresentada por 

outras bactérias pertencentes a esse mesmo genero. Como con

clusão, a redescrição da estirpe branca é apresentada na se

guinte forma: Xanthomonas aampestris (Pammel, 1985) Dowson, 

1939 f. sp. mangiferaeindiaae (patel et alii, 1948)NOV.COMB. 

1974, no caso de ser reconhecido o esquema proposto por LEL

LIOT (1972) para á taxonomia do gênero Xanthomonas. Mais tar

de YOUNG et alii (1978) reestudaram o gênero e propuseram a 

denominação patovar, passando a estirpe branca para Xanthomo

nas aampestris pv~ mangiferaeindiaae NOV. COMB. 

Mais recentemente RIBEIRO et alii (1987), estu

dando a mesma doença da mangueira, observaram que o patógeno 

pode infectar todas as partes da planta, desde folhas até 

frutos em desenvolvimento, causando lesões de coloração par

do amarelada, com exsudação de goma. Quando infecta o fruto 

ainda jovem pode ocorrer a mumificação do mesmo que conti

nua ou nao preso à planta. A mumificação e queda dos frutos 

sao fatores que contribuem para reduzir a produção (KISHUM, 
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1981). Esse autor observou que o máximo de queda dos frutos 

ocorria quando os mesmos tinham a idade de 30 a 60 dias. 

Por outro lado, os frutos que chegam até a 

colheita apresentam-se com manchas necróticas na 

ficando inutilizados para exportação, com rápido 

mento pós colheita. 

superfície 

apodreci-

Outro aspecto relevante desta doença, está re

lacionado à distribuição geográfica do seu agente, pois se

gundo ROBBS et ali i (1981) ocorre urna predominância da es-

tirpe branca na região sudeste, enquanto a estirpe amarela 

predomina na região nordeste. Corno existe urna diferença de 

agressividade entre as estirpes, o transporte de mudas de 

urna região para outra, deveria ter maior controle fitossani

tario para impedir ou dificultar a disseminação desses dife

rentes tipos de patógenos. 

A resistência de mangueiras a Xanthomonas aam

pest~is pv. mangife~aeindiaae foi relatada apenas por MAYERS 

et alii (1988). 

Esses autores avaliando 23 cultivares para a 

resistência de folhas e frutos à bacteriose, verificaram que 

os cultivares ou seleções Carabao, Sensation, Nam Dok Mai, 

Early Gold e Carried, apresentam resistência foliar e de 

frutos muito boajGlenn, Davis Haden, Edward, Florigon, apre

sentam bons níveis de resistência foliar, mas se mostram sus

cetíveis à bacteriose no fruto. Já os demais cultivares, in

cluindo a maioria das seleções Kensington Pride, Keitt,Zill, 
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Irwin e Tommy Atkins mostraram alta suscetibilidade tanto a 

infecção em folhas como em frutos. 

Os trabalhos pioneiros no estudo dos patógenos 

de planta aplicando-se técnicas serológicas foram iniciados 

a partir do começo deste século. 

LINk & SHARP (1927) e GOLDSWORTHY(1928)relatam 

que as técnicas serológicas aplicadas às fitobactérias foram 
2 

iniciados por ZIPFEL (1912) , na Alemanha. Porém, a primei-

ra citação sobre a utilização destas técnicas para a classi

ficação de bactérias foi atribuida a John-Brooks et alii~se-

gundo NAMEKATA (1969). 

FANG et alii (1950) relatam em seu trabalho 

que conseguiram diferenciar serologicamente quatro serotipos 

de Xanthomonas campestris. 

MORTON (1965) menciona que o uso desta técnica 

agiliza a detecção de bactérias fitopatogênicas,prevenindo a 

sua disseminação para áreas isentas do patógeno, baseando-se 

no fato de que só os sintomas, muitas vezes são indefinidos. 

OUCHTERLONY (1958) idealizou o método de dupla 

difusão em agar, onde as reações serológicas eram realizadas 

em um meio agarizado sobre um lãmina de microscopia. SHEK-

HAWAT & CHAKRAVARTI (1977) empregaram a técnica de dupla di-

1 
JOHN-BROOKS,R.S.; NAIN,K. & RHODES,M. The investigation of phytopatho-

2 

genic bacteria by sero1ogica1 and biochemica1 methods. Journa1 of Pa
tho1ogica1 Bacteria, 28:203-209, 1925. 

ZIPFEL, H. BeitrHge zur Morpho1ogie und 
bakterien der Leguminosen. Centra1b1. 

Bio1ogie. der 
Bakt. RII:97-137. 

Kn811chen-
1912 
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fusão em serologia para diferenciar várias espécies fitopa

tológicas de Xanthomonas. Recentemente, SUGIMORI et ali i 

(1986) desenvolveram um novo meio específico para a realiza

çao das reações serológicas, denominado MJA-l,que demonstrou 

ser muito mais eficiente que o original. 

LEITE & OLIVEIRA (1975)idealizaram um aparelho 

para facilitar a realização de orifício (pocinhos) no meio 

agarizado colocado em lâmina de microscopia, que chamaram de 

FURAGAR. Este equipamento consta de uma matriz vasadora com 

diâmetro e distâncias tangenciais conhecidas, que perfuram o 

meio de forma padronizada e uniforme, sobre pressão manual. 

CARDOSO & OLIVEIRA (1974) utilizaram pela pri-

meira vez a técnica de imunização animal via intraganglionar 

(linfonódulo) empregando fungos patogênicos. Posteriormente, 

OLIVEIRA et ali i (1977) empregaram essa mesma técnica para a 

bactéria Xanthomonas aZbiZineans (Ashby) Dowson, conse

guindo detectar a sua presença mesmo em mistura com várias 

espécies de fitobactérias. 

SUGIMORI et alii(1978) e BACH et alii(1978)em

pregaram a mesma técnica de injeção no linfonódulo para ob

tenção do anti-soro e conseguiram as mesmas reações seroló

gicas altamente espeéificas em preparações homólogas, traba

lhando com Pseudomonas syringae pv. garcae (Amaral, Teixei

ra & Pinheiro, 1956) Young, Dye & Wilkie, 1978 e Xanthomonas 

campestris pv. citri (Hasse, 1915) Dye, 1978, respectivamen

te. 
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Os trabalhos foram realizados no laboratório e 

casa-de-vegetação da Seção de Microbiologia Fitotécnica, do 

Instituto Agronômico de Campinas. 

3.1. Meios de cultura 

Os seguintes meios de cultura foram utilizados 

para o isolamento, a manutenção das culturas bacterianas e o 

preparo dos antigenos empregados na imunização e para a rea

lização dos testes serológicos: 

Meio de Batata-Dextrose-Agar(BDA) 

Batata 

Dextrose 

200g 

30g 

Agar 20g 

Água(volume completado pa.ra lL) 

Meio MJA-l (SUGIMORI et alii,1986) 

Cicloheximida - O,3g 

Bacto-Agar(Difco) - 15g 

Água - 1 litro 

pH 5,0 - 5,5 
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3.2. Isolamento das bactérias e manutenção das culturas 

Foram efetuados isolamentos a partir de mate

rial de mangueira doente, originário da~ regiões de Lins (Ta

bela 1). Esses isolamentos foram realizados através do pro-

cesso tradicional, ou seja, parte do tecido infectado foi 

retirada da planta, desinfestada com hipoclorito de sódio 

durante um minuto, macerada em agua esterilizada e, posteri

ormente, com o auxilio de uma alça de platina, a suspensao 

foi riscada em placa de Petri contendo o meio de cultura 

BDA. As cultura bacterianas que se desenvolveram nessas pla

cas foram transferidas para tubo de cultura contendo o mes

mo meio inclinado. 

Após 3 repicagens sucessivas para a purifica

çao dos isolados, as culturas de X • aampestrois pv. mangife

raeindiaae foram transferidas para tubos de ensaio contendo 

o meio de cultura BDA ligeiramente inclinado. Depois do de

senvolvimento da cultura, colocou-se óleo mineral neutro es

terilizado nos tubos, cobrindo as colônias, para sua preser

vação. As outras duas culturas de X.aampestris pv. maniho

tis.{SMF-2833) e X. aampestris pv. riaini (SMF-5548) ,respec

tivamente de mandioca e mamoneira (Tabela 1), utilizadas nes

te trabalho estavam mantidas na bacterioteca da Seção de Mi

crobiologia Fitotécnica. 



Tabela 1. C6digo, origem e hospedeiro dos isolados bran- \ 

cos 'de Xanthomonas aampestris utilizados. 

CÓDIGO SMF(l) ORIGEM HOSPEDEIRO 

2833 IAC(2) MANDIOCA 

5182 LINS MANGUEIRA 

5182-1 LINS MANGUEIRA 

5l82-lRF LINS MANGUEIRA 

5268 SABINO MANGUEIRA 

5268-R SABINO MANGUEIRA 

5285-A LINS MANGUEIRA 

5285-B LINS MANGUEIRA 

5548 IB(3) MAMONEIRA 

(1) SMF = Seção de Microbiologia Fitotécnica, IAC. 

12 

(2) Retirado da bacterioteca da Seção de 

Fitotécnica, IAC. 

Microbiologia 

(3) Isolado ·J.B.nQ313/89cedido pelbPes~uisador Cientifi

co Júlio ROdrig~es'" Neto, . Instituto 'Biológico de são 

Paulo. 

.. 
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3.3. Preparo dos antígenos imunizantes 

Os antígenos utilizados para imunização dos 

animais foram obtidos de culturas puras das bactérias culti

vadas em meio BDA durante 24-48 horas à temperatura de 2SoC. 

Após esse período de crescimento foram preparadas suspensões 

bacterianas em água esterilizada, ajustando-se a concentra

ção para 10% de transmitância em fotocolorimetro Bauch & 

Lomb, modelo Spectronic 20, com comprimento de onda de 560nm 

(5-1) . 

A seguir uma alíquota de 3ml dessa suspensao 

bacteriana foi centrifugada a 10.000g, durante 3 minutos em 

centrífuga modelo Spin lI. O centrifugado resultante (S-2), 

constituia-se de um líquido sobrenadante (L S), que era eli

minado, e um sedimento (P-l) composto de células bacterianas 

intactas. Essas células bacterianas foram emulsionadas e ho

mogeneizadas com a adição de 0,5ml de adjuvante Freund com

pleto, constituindo-se assim no antígeno imunizante (Fi

gura 1). 

3.4. Obtenção do anti-soro 

O animal empregado para .a obtenção do anti-so

ro foi o coelho,com pesos acima de 2,5kg. A imunização foi 

realizada através de injeção dos antígenos,previamente prepa-

rados, no gânglio poplíteo (linfonódulo existente na coxa 

traseira do animal), segundo técnica de OLIVElRA(1975). Uma 
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Xanthomonaã campestris pvs. 

L8 

Eliminado 

- crescimento emBDA, 24-48 

horas, 282C. 

- ~ - suspensao em agua destila-

da esterilizada. 

concentração 10% T, com compri-

8-1 mine to de onda de 560nm. 

- centrifugado a 10.000g 

(8pin-II) 3 minutos. 

8-2 

I 
~ 

P-l 

l + O ,5ml 

FREUND completo. 

adjuvante 

ANTfGENOIMUNIZANTE 

Figura 1. Preparo do antIgeno imunizante. 
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segunda injeção foi aplicada no gânglio da outra coxa 15 

dias após a primeira aplicação. 

Antes de se iniciar a imunização, o animal fOi 

submetido a uma sangria para obtenção do soro normal( SN) , a 

ser utilizado como testemunha nos testes serológicos. 

Para a obtenção do anti-soro foram feitas 
~ 

va -

rias sangrias na veia marginal que circunda a orelha do coe

lho. Estas sangrias foram iniciadas 10 dias após a aplicação 

da primeira injeção com o antigeno (Figura 2). O sangue era 

coletado em becker, deixado em repouso à temperatura ambien-

te durante 4 horas e em seguida mantido per 20 horas a tem-

peratura de 4°C, para permitir a separação da parte sólida 

da parte liquida. Após a separação,' o anti-soro foi centri-

fugado a 10.OOOg durante 3 minutos em centrlfuga Spin-II,pa-

ra favorecer a remoção das partes sólidas restantes. Final-

mente, o anti-soro foi col.ocado em ampolas p~~sticas delOml, 

onde adicionava-se merthiolate a 1:10.000, sendo então arma

zenado e~ congelad~~ a -lSoC. 

3.5. Preparo de antlgeno para as reaç~es serológicas 

Para a realização das reaç~es serológicas fo-

rám empregados antlgenos na forma de suspensão de células 

bacterianas intactas, em água esterilizada. Optou-se por es

ta técnica, por ser mais simples e de fácil execução e manu-

seio. 
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0 ... 10 ... 15 17 19 21 25 26 27 28 29 30 - Dias 

Ji J JI J j J J J J J J J 

1 - imunização por injeção no linfonódulo 

J"- sangria para obtenção do SN e AS 

Figura 2. Imunização e sangrias para obtenção do soro normal 

(SN) e dos anti-soros (AS) de Xanthomonas,;<C-J1,mp~s::-

tris pvs. 
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Os isolados de Xanthomonas aampestris pvs. fo

ram cultivados em tubo de ensaio contendo o meio BDA inclina

do, durante 24-48 horas a 28 0 C. Após o crescimento da colônia 

adicionou-se agua esterilizada nos tubos e com o auxilio de 

um bastão de vidro foi feita a suspensao bacteriana. Em se

guida, com o auxilio de um fotocolorimetroBauch & Lomb mo

delo.Spectronic 20, com comprimento de onda de 560nm, ajustou

se a concentração da suspensão para a transmitância de 15%. 

3.6. Testes serológicos 

Para a realização dos testes serológicos, foi 

utilizada atêcnica de dupla· difusão em agar (OUCHTERLONY, 

1958). A técnica original consistia da. distribú.iç~.o de 2, 5ml 

do meio agarizado por lâmina de microscopia, consequentemente 

era necessário a introdução de um chumaço de algodão úmido,pa

ra que não ocorresse a secagem do meio agarizado colocado so

bre a lâmina. Essa técnica foi modificada pela distribuição 

de 4ml do meio agarizado MJA-l (SUGIMORI et alii, 1986) sobre 

lâminas de microscopia, que possibilitou também a eli

minação do algodão umedecido. Os orificios no agar. das 

lâminas foram feitos com o auxílio do aparelho furagar (LEITE 

& OLIVEIRA, 1975), utilizando-se um modelo de 6 vasadores la

terais dispostos de forma hexagonal e um vasador central. O 

diâmetro dos vasadores era de 2,5mm para o orifico externo e 

3,5mm para o orifico central, com uma distância tangencial de 

4,Omm. 
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Antígenos e anti-soros foram colocados nos ori

fícios do agar com o auxílio de uma pipeta de Pasteur, até o 

seu completo preenchimento. Os antígenos tomaram as posições 

1,3,5, laterais, e os ant~-soros o orifício central. 

Foram realizadas 5 leituras de cada lãmina, no 

intervalo de 72 horas. 

Para a leitura dos testes de dupla difusão, uti

lizou-se o seguinte critério para indicação das bandas de pre

cipitação em reação nos testes homólogos e heterólogos: 

= ausência de reação. 

+ = reaçao positiva com uma linha de precipitação. 

++ = reaçao positiva com duas linhas de precipitação. 

+++ = reaçao positiva com três linhas de precipitação. 

3.7. Variedades de mangueiras utilizadas na inoculação 

Foram inoculadas 17 variedades de mangueiras,co

letadas da coleção da Estação Experimental de Tietê, do Insti

tuto Agronômico de Campinas, sendo 12 poliembriônicas:Bourbon, 

Carabao, Coguinho, Família, Itamarati, Jasmim, Manga D'Âgua, 

Maracanã, Maçãzinha, Pele de moça, Torrinha e Ubá e 5 varie

dades americanas monoembriônicas originárias da Flórida(USA): 

Haden, Irwin, Pope, Tommy Atkins e Zill. 

Vinte sementes de cada variedade foam semeadas 

em vasos de barro com 5kg de uma mistura contendo 80% do com-

posto formado de solo mais esterco curtido e 20% de areia 

grossa. As sementes foram semeadas sem os endocarpos na posi

çao horizontal e cobertas superficialmente com solo. 

As características das variedades de mangueira 

utilizadas são, de acordo com SIMÃO,1955, SIMÃO, 1971iSAMPAI~ 

1980; DONADIO et alii, 1982, as seguintes: 

Bourbon 

Originária da Ilha Bourbon, arvore de porte 
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médio, bem enfolhada; limbo foliar plano, base arredondada , 

ápice mucronado, lustrosa, cor verde, nervura saliente na 

página inferior. panicula verde avermelhad~, ereta, ramifi -

cada e flores aglomeradas. Caroço médio, oblongo, medindo 

9,4x3,3x2,3cm. Fruto grande, oblongo-alongado, formando qua-

se um 8, pesando 240 a 340g, medindo l2x6,9x6,6cm, base e 

ápice arredondados,cascalisa e grossa, cor verde amarelada, 

polpa sucrosa e amarela pouco intensa. 

Coquinho 

Origem desconhecida , árvore r~stica, vigorosa 

de porte médio para pequeno, é também conhecida pelos nomes 

de Côco, Tucumã e Manquita na Amazônia e Manquito ou Mangui-

nha no Nordeste; caroço pequeno, fruto pequeno, oval, colo-

-raçao variando do verde ao vermelho-vivo; polpa amarela e 

cheia- de fibras. Muito usada como porta-enxerto, pois pro-

duz plantas com copa pequena. 

Família 

Originária de uma mangueira do Estado do Pará, 

árvore de porte médio e crescimento lento; limbo foliar pla-

no, lustroso, base acuneada-arredondada, ápice curto, cor 

esverdinhada; panícula vermelha-escura, ereta, ramificada e 

flores meio aglomeradas; caroço grande, oblongo-alongado,me-

dindo 10x6,4x2,6cm e fibroso; fruto grande, oblongo-arredon-

dado pesando de 750 a l120g, base suleada, ápice arredondad~ 
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casca lisa, cor verde amarelada, firme, com fibras moles e 

cor amarela. 

Jasmim 

Originária da Ilha de Itamaracá, Pernambuco. 

Árvore de porte médio, bem enfolhada; limbo foliar plano,ba-

se acuneada-arredondada, com ápice mucronado, macia, pouco 

lustrosa, nervura saliente na face inferior. panicula verme-

lha, ramificada, flores meio aglomeradas e delicadas. Caroço 

pequeno, ovado e fibroso medindo 6,2x3xl,6cm. Fruto pequeno, 

ovado, pesando 100 a l50g, medindo 7,5x5,5x3,5cm, base in-

clinada, ápice arredondado, casca fina, cor verde amarelada, 

polpa firme, poucas fibras finas e cor amarelada. 

Maçãzinha ou Maça 

Originária da Ilha de Itaparica, Bahia, 
~ 

arvore 

de porte pequeno, crescimento lento; limbo foliar plano, com 

algumas ondulações, base acuneada, ápice mucronado curto 

brilhante, cor verde, nervura pouco saliente na página infe

rior. Caroço médio, ovalado-obliquo, fibroso, medindo 5,7 x 

4,2xl,8cm. Fruto médio, ovalado-cordiforme, pesando 200 a 

275g, medindo 7,2x7,8x6,3cm, base do ápice arredondada, cas-

ubá 

Cultivar originário de Minas Gerais.Árvore vi-

gorosa, produtiva e tardia; caroço pequeno, afilado, e usa-



dos corno cavalo. Fruto pequeno, oblongo oval, peso médio 

lSOg, cor amarelada i polpa com fibras curtas, suculenta 

àmarelada. 

Haden 

21, 

de 

e 

Árvore de porte médio e crescimento lentoilim

bo foliar plano, base acuneada-arredondada, ápice acuminado, 

grossa, meio lustrosa, cor verde, nervura saliente só na fa-

ce inferior. panicula vermelha, ereta, ramificada e flores 

aglomeradas. Caroço grande, oblongo, fibroso, medindo 8x4,4x 

2cm. Fruto grande, ovado-cordiforme, pesando 420 a 4S0g me

dindo l2xllx9cm, base e ápice arredondados,casca grossa, cor 

amarelo-rosada, polpa firme e cor amarelo-laranja. Urna das 

principais variedades comerciais do Brasil. 

Irwin 

Árvore de porte médio a pequeno e compact~;ca

roço de tamanho pequeno a médio. Fruto de tamanho médio com 

até l3cm de comprimento, peso médio de 340g, forma oblonga e 

comprida lateralmente, cor amarelo-laranja e polpa sem fi

bras. 

Árvore de porte pequeno a médio; caroço perfaz 

cerca de 8% do peso total do fruto. Fruto grande, cordiform~ 

bico saliente, cor vermelha-arroxeada e peso médio de 400g ; 

polpa sem fibra e amarela. 
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Tornmy Atkins 

Árvore de porte alto, copa densa e arredonda

da; caroço pequeno e fruto muito grande, oval-oblonga, ápice 

largo e arredondado e base levemente saliente, cor amare lo

-alaranjado; casca lisa, brilhante e grossa, polpa firme com 

fibras finas e abundantes e cor amarelo médio a escuro. Jun

tamente com a'Haden' constituem as principais variedades co

merciais brasileiras. 

Zill 

Árvore de porte alto, formato cônicoilimbo fo

liar de coloraç~o verde-clara; caroço perfaz cerca de 9% do 

peso do fruto. Fruto médio, ovalado, bico saliente, peso mé

dio de 340g e cor amarelada recoberta por manchas vermelho -

-arroxeadas, polpa sucosa e sem fibras. 

Carabao, Itamarati, Manga D'água, Maracana, Pele de Mo

ça e Torrinha 

N~o se encontrou na literatura consultada re

ferências sobre essas variedades. Com exceçao da Carabaoque 

é uma variedade introduzida, as demais foram selecionadas 

dentro do Brasil, as _quais n~o .apresentam -maior interesse 

comercial para produç~o de frutas. Apresentam, porém, muito 

interesse nos trabalhos de obtenç~o de novos porta-enxertos. 
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3.8. Preparo do inóculo 

Nas inoculações das variedades de mangueira 

foi utilizado o isolado SMF-5182 de X. campestris pv. mangi-

feraeindicae, selecionado entre os demais em testes prelimi-

nares de patogenicidade. 

o isolado utilizado foi cultivado em meio de 

cultura BOA durante 48 horas à temperatura de 28°C. Após 

esse perIodo de crescimento, as bactérias foram suspensas em 

água esterilizada e a concentração da suspensão ajustada pa-

ra apresentar 50% de transmitância (T) em . fotocolorImetro 

Bauch & Lomb, modelo Spectronic 20, cqm ~omprimento de onda ce 

560nm. Essa porcentagem de transmitância, corresponde a uma 

concentração aproximada de 4.10 6 células bacterianas/ml de 

-suspensao. 

3.9. Método de ~noculação e avaliação dos sintomas 

As inoculações foram realizadas com o emprego 

da técnica de agulhas múltiplas idealizada por ANDRUS(1948)e 

modificada por. POMPEU & CROWDER(1973). Para aplicação desta 

técnica utilizou-se um inoculador, que consta de cerca de 20 

agulhas colocadas de forma equidistante e montadas em 

um bloco de acrIlico, circular I com aproximadamente 2 

cm de diâmetro. 

o método de inoculação consiDu do seguinte: uma 
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esponja de nylon do tipo utilizado em cozinha, é embebida na 

suspensão bacteriana. Em seguida coloca-se a esponja em con

tato com a face inferior da folha a ser inoculada, aplica-se 

o inoculador em cima da folha perfurando-a e fazendo com que 

penetre na esponja embebida com a suspensão bacteriana. Ao 

retirar o inoculador, as agulhas impregnadas com bactérias 

realizam a inoculação nos orifícios provocados na folha. 

Para a inoculação das variedades monoembriôni

cas foram utilizadas 20 plantas, sendo inoculadas 4 folhas 

por planta. 

Para a inoculação das variedades poliembriôni

cas foram utilizadas aproximadamente 60 plantas oriundas de 

20 sementes (média de 3 plantas por semente) 

das 4 folhas por planta. 

sendo inocula-

As plantas inoculadas foram mantidas em casa-

-de-vegetação sem o uso de câmara úmida. A leitura dos sin

tomas foi efetuada aos 15, 30 e 45 dias após a inoculação, 

adotando-se o seguinte critério de notas: 

1 - sem sintoma na área inoculada-imune 

2 - encharcamento no ponto de inoculação-resistente 

3 - encharcamento até 20% em torno dos pontos de inocula

ção-moderadamente resistente 

4 - encharcamento e/ou necrose da area inoculada-suscetí

vel 

5 - encharcamento, necrose e encarquilhamento da folha e 

aparecimento de sintomas fora da área inoculada-alta

mente suscetível 
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4.1. Reaçoes serológicas homólogas e heterólogas 

o meio de cultura MJA-l, empregado nos testes 

de dupla difusio em agar, proporcionou a formaçio de b~~das 

especIficas e evidentes, demonstrando a sua grande sensibi

lidade nas reações e confirmando os resultados obtidos por 

SUGIMORI et alii(1986). 

Foram realizadas cerca de 800 reações seroló

gicas entre os antIgenos e anti-soros homólogos e heterólo

gos dos 3 patovares de Xanthomonas campestris estudados,ten

do sido observado resultados distintos entre eles. O AS-2833 

de X. campestris pv. manihotis apresentou sempre reações com 

uma linha de precipitaçio, o AS-5548 de X. campestris pv. 

ricini apresentou sempre reações de duas linhas de precipi

taçio e o AS-5182 de X; campestris pv. mangiferaeindicae a

presentou sempre reações com três linhas de precipitaçio. 

O emprego de técnicas serológicas na identifi

caçio de bactérias fitopatogênicas, tem aumentado muito nos 

últimos anos em face da demanda de informações nesse ramo da 

ciência. 

A técnica de imunizaçio via intraganglionar foi 
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idealizada por CARDOSO & OLIVEIRA(1974), para a obtenção de 

anti-soro ~ partir de antIgenos provenientes ,de fungos fito

patogênicos. Utilizando essa mesma técnica para a realização 

das reações serológicas em fitobactérias, OLIVEIRA et' alii 

(1977) obtiveram excelentes resultados trabalhando com Xan

thomonas aLbiLineans(Ashby) Dowson. 

CARDOSO & OLIVEIRA(1974) utilizaram ainda um 

agente emulsificante (adjuvante completo de Freund), para 

proteger o agente patogênico, envolvendo-o durante a forma -

ção do anti-soro. 

Essa técnica também foi utilizada por BACH et 

alii(1978) para a obtenção de anti-soro especIfico para Xan

thomonas eampestris pv. eitri(Hasse,1975) Dye,1978, e por 

SUGIMORI et alii(1978) para obtenção de anti-soro especIfico 

para Pseudomonas gareae. 

No presente trabalho, o emprego do agenteemul 

sificante, associado aornétodo de imunização através de 

injeção no linfonódulo, confirmou a grande eficiência para 

se obter anti-soro especIfico, o que foi demonstrado com a 

presença de anticorpos logo após a realização da 

injeção. 

4.1.1. Reações homólogas 

primeira 

As reações serológicas de dupla difusão em 

agar basearam-se nos trabalhos de OUCHTERLONY(1958), sendo 
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substituido o meio agarizado pelo meio MJA-l, desenvolvido 

por SUGIMORI et alii (1986). Esse meio, que também é agariza-

do, além de mais simples, mostrou-se mais eficiente em permi-

tir nas reações o aparecimento de linhas de precipitação 

mais evidentes e definidas. 

Os result~dos obtidos em -reaçoes serológicas 

homólogas com antígenos constituidos de células intactas em 

água esterilizada, demonstraram que somente é possível o apa-

recimento de reações'positivas quando os antígenos (AT) e 

os anti-soros (AS) são homólogos. Assim, o AT-5l82 reagiu 

positivamente com o seu AS-5l82, apresentando três linhas de 

precipitação, sendo duas linhas bem visíveis e definidas e 

uma terceira linha mais fraca e pouco visível (Figura 3). 

Com relação ao AT-2833 em reação homóloga com 

o seu AS-2833, apresentou urna única linha de precipitação 

bem visível e definida (Figura 4), o mesmo aconteceu com o 

AT-5548 contra o seu AS-5548, que apresentou duas linhas de 

precipitação visíveis e definidas (Figura 5). 

Na Tabela 2 estão reunidos os resultados das 

reaçoes homólogas entre os antígenos dos 3 patovares das 

bactérias estudadas, e seus respectivos anti-soros. 

As linhas de precipitação de cada AT e As ho-

mólogos são características específicas individuais,não ten-

do nenhuma semelhança com outras reações homólogas; dessa 

forma, conseguiu-se a caracterização serológica dos três pa-

tovares de X. aamvestpis. 
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T T 

Figura 3. Xanthomonas campestris pv. mangiferaeindicae. An

tigeno AT-S182 em reação com seu anti-soro homólo

go AS-S182. T - antígeno e S - anti-soro. 
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5 
s 

Figura 4. Xanthomonas campestris pv. manihotis. Antlgeno AT

-2833 em reação com seu anti-soro homólogo AS-2833. 

T - antígeno e S - anti-soro. 
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T 

Figura 5. Xa nt homo n as campestr i s pv. ricini . Antigeno AT-5548 

em reação com seu anti-soro homólogo AS-5548. 

T - antígeno e S - anti-soro. 
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Tabela 2. Reações homólogas de dupla difusão entre os antl

genos de X. campestris pv. mangiferaeindicae, X. 

campestris pv. manihotis e X. campestris pv. rici

ni, com seus respectivos anti-soros. 

AS-5182 AS-2833 AS-5548 

AT-5182 

AT-2833 + 

AT-5548 ++ 

( 1 ) 
+ = 1 linha de precipitação 

++ = 2 linhas de precipitação 

+++ = 3 linhas de precipitação 
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4.1.2. Reações heterólogas 

Foram realizados dois tipos de testes heteró

Iogas com os antígenos e anti-soros dos três patovares em 

estudo. No primeiro teste o antígeno AT-5l82 de X. aampes-

tris pv. mangiferaeindiaae foi utilizado para reagir com os 

anti-soros de X. aampestris pv. mangi-feraeindiaae (S;), X 

aampestris pv. manihotis (S1) e X. aampestris pv.riaini(~). 

No outro tipo de teste, o anti-soro AS-5l82 

de X. aampestris pv. mangiferaeindiaae foi colocado para 

reagir com os antígenos AT-5l82, AT-2833 e AT-5548, das três 

bactérias em estudo. 

Tamoem o antígeno AT-2833 de X.aampestris pv. 

manihotis foi colocado para ~eagir com os anti-soros de X • 

aampestris pv. mangifgpaeindiaae, X. aamneitpis pv. maniho

tise X.aampestpis pv. riaini. 

o anti-soro de X. aampestris pv. 

também foi colocado para reagir com os antígenos 

AT-2833 e At-5548-

manihotis 

AT-5l82, 

Finalmente, o antígeno AT-5548 de X.aamp~stpis 

pv. riaini foi colocado para reagir com os anti-soros de X. 

aampestris pv. mangiferaeindiaae, X.aampestris pv. 

tise X. aampestris pv. riaini • Em todos os testes 

maniho-

reali-

zados os resultados mostraram que os antígenos somente rea

giram com os seus anti-soros homólogos, não apresentado ne

nhum tipo de reaçao quando realizados com antígenos e anti

soros heterólogos. 
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Figura 6. Reação do antigeno AT-S182 de X. campestris pv. 

mangiferaeindicae com os anti-soros de X. campes-

tris pv. mangiferaeindicae (8 2 ), X.campestri s pv. 

manihotis (8
1

) e X.campestris pv. ricini(8
3
). 
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Também o teste onde o anti-soro de X ... · aampes-

com os antigenos tris pv. riaini foi colocado para reagir 

AT-5182, AT-2833 e AT-5548 mostrou que os anti-soro somente 

reagiu com o seu antigeno homólogo (AT-5548), não apresentan

do nenhum tipo de reação com os outros antigenos estudados. 

A Tabela 3 mostra um resumo dos resultados das 

reações homólogas entre antigenos e anti-soros das 3 bacté

rias em estudo e também, estão os resultados das rea-

çoes heterólogas entre os anti-soros das mesmas bactérias, 

contra seus respectivos antigenos. 

Esses dois tipoi de reações foram realizadas 

para se determinar com segurança a ausência de reações posi

tivas entre os antigenos e anti-soros heterólogos,reforçando 

sobremaneira os resultados das reações homólogas e demons

trando ainda que os três patovares de Xanthomonas aampestris 

não apresentaram caracteristicas serológicas comuns, sendo, 

portanto, pertencentes a serotipos distintos. 

4.1.3. Reações heterólogas entre AS-5182 e antígenos de 

bactérias isoladas de mangueiras da região de Lins 

Os resultados das reaçoes entre o anti-soro 

AS-5182 de X. aampestris pv. mangi feraeindiaae e os antigenos 

de vários isolados de mangueiras da região de Lins, coinci

diram com aqueles encontrados em reações homólogas para o 

antígeno e anti-soro de X. aampestris pv. 

(Tabela 5). 

mangiferaeindiaae 
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Tabela 3. Reações homó19gas e heterólogas entre antígenos e 

anti-soros de x'". aampest1'is pv. mangife1'aêindiaae" 

X. aampest1'ispv ~ -manihotis e ,X. aampes"t1'is pv. 1'-(,-

aini. 

AS-5l82 AS-2833 AS-5548 

AT-5l82 

AT- 2833 + 

AT-5548 ++ 

(1 ) 
+ = reação positiva J onde cada sinal(+) significa uma 

linha de precipitação. 

= ausência de reação. 
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Os resultados encontrados confirmaram aqueles 

das reaçoes homólogas (Tabela 2) ou seja, as reaçoes apre

sentaram as mesmas 3 linhas de precipitação, indicando que 

os isolados obtidos de diferentes regiões, tratam-se do mes

mo patovar de X. aampestris. 

Os antígenos dos isolados das bactérias obti

das de mangueiras de diferentes regiões, não reagiram com 

os anti-soros AS-2833 e AS-5548 de X.aampestris pv. maniho

tis e X. aampestris pv. riaini, respectivamente (Tabela 4). 

Pelos resultados obtidos podemos observar que, 

serologicamente, as bactérias estudadas aprsentaram caracte

rísticas antigênicas comuns e próximas, mostrando tratar-se 

do mesmo serotipo. 
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Tabela 4. Reaç~es heter610gas entre os antIgenos de diferen

tes isolados de X. campestris pv. mangiferaeindi

cae e os anti-soros dos patovares de X. campestris 

pv. mangiferaeindicae, X. campestris pv.maniho -

tis e X. campestris pv. ricini. 

AS-5182 AS-2833 AS-5548 

AT-5182-1 +++(1) 

AT-5182-1RF +++ 

AT-5268 +++ 

AT-5268-R +++ 

AT-5285-A +++ 

AT-5285-B +++ 

AT-5182 (Test. ) +++ 

( 1 ) 

+ = reação positiva, onde cada sinal (+) significa 

uma linha de precipitação. 

= ausência de reação. 



4.2. Testes de inoculação em variedades de mangueira 

As avaliações dos sintomas apresentados pelas 

folhas inoculadas pelo método das agulhas múltiplas encon

tram-se na Tabela 5. 

O método de inoculação de mangueiras com a 

utilização da técnica das agulhas múltiplas, mostrou-se sim

ples, prático e eficiente, para ser empregado em trabalhos 

de seleção de plantas resistentes à bacteriose. Esta técnica 

proporciona uma área na qual as diferenças de sintomas ou 

quant~dade de destruição dos tecidos inoculados pode ser 

usada como uma medida do grau de resistência (POMPEU & CROW

DER, 1973) . 

Nas avaliações dos sintomas não se verificou 

variações entre plantas de variedades monoembriônicas ou po

liembriônicas (nas quais foram inoculadas 3 plantas por se

mente), quanto à reação à bacteriose. Observou-se, no entan

to, haver uma diferença entre as variedades com relação a 

velocidade com que os sintomas se desenvolveram. Variedades 

como Carabao, Coquinho, Familia, Itamarati, Maracanã, Maçã -

zinha, Pele de Moça, Torrinha, ubá e Pope, apresentaram um 

menor desenvolvimento dos sintomas 15 após a inoculação. As 

variedades Bourbon, Manga D'água, Haden, Irwin, Tommy Atkins 

e Zill apresentaram um desenvolvimento maior dos sintomas 

nessa mesma época, mostrando maior suscetibilidade a doença 

quando comparada às demais. 
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Tabela 5. Reaçao de variedades de mangueiras pOliembriônicas 

e monoembriônicas, inoculadas com Xanthomonas cam

pestris pv. mangiferaeindicae, pelo método das 

agulhas múltiplas. 

VARIEDADES DIAS APÓS A INOCULAÇÃO 

15 30 45 

Bourbon 3(2) 4 5 

Carabao 2 3 5 

Coquinho 2 3 5 

Familia 2 3 5 

Itamarati 2 3 5 

Jasmim 1 2 4 

Manga d'Água 3 4 5 

Maracana 2 3 5 

Maçãzinha 2 3 5 

Pele de Moça 2 3 5 

Torrinha 2 3 5 

ubá 2 3 5 

Haden(l) 3 4 5 

Irwin(l) 3 4 5 

Tornrny Atkins(l) 3 4 5 

Zill(l) 3 4 5 
pope(l) 2 3 5 

(1) Variedades monoembriônicas. 

(2) Avaliação através de escala variando de 1 a 5. 
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A evolução dos sintomas aos 30 e 45 dias 
; 

apos 

a inoculação, mostrou que com exceção da 'Jasmim', tódas as 

variedades estudadas apresentaram praticamente o mesmo re-

sultado de suscetibilidade ao patógeno (Figuras 7 e 8). 

A variedade Jasmim se destacou das demais va-

riedades pelo fato de aos 15 dias não ter apresentado qual-
; 

quer desenvolvimento de sintomas, o que so foi ocorrer aos 

30 dias após a inoculação. Todavia, aos 45 dias após a ino

culação os sintomas já eram evidentes (Figura 7). 

Outro aspecto diferencial da variedade Jasmim 

relaciona-se com a manutenção das folhas inoculadas. Enquan-

to a 'Jas~im' reteve as suas folhas, todas as demais der-

rubaram as folhas inoculadas 45-50 dias após a inoculação. 

A resistência de mangueiras a x. campestris 

pv. mangiferaeindicae foi relatada recentemente por MAYERS 

et alii(1988). Dos cultivares apontados cemo resistentes por 

aqueles autores, verificou-se que apenas 'Carabao' encontra-

-se entre os avaliados neste trabalho, porém comportando-se 

cemo suscetIvel. Como a procedência dessa variedade não 
; 

e 

bem definida, não é possIvel se fazer comparações entre os 

resultados, pois pode se tratar de materiais distintos. Já,a 

alta suscetibilidade observada para as variedades Zill,Irwin 

e Tommy Atkins à bacteriose, confirma os resultados deMAYERS 

et alii(1988). 
~ 

Como a bacteriose da mangueira e uma doença 

que assumiu grande importância recentemente (RIBEIRO et alii 
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Figura 7. Sintoma apresentado pela variedade Jasmim aos 45 

dias após a inoculação com Xanthomonas campestris 

pv. mangiferaeindicae. 
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Figura 8. Sintoma apresentado pela variedade Bourbon aos 45 

dias após a inoculação com Xanthomonas campestris 

pv. mangiferaeindicae. 
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1987), fica evidente a necessidade de se procurar fontes de 

resistência ao agente dessa doença, uma vez que pelos resul

tados obtidos, as variedades estudadas ou são suscetlveis ou 

apresentam nlveis de resistência insatisfatórios para serem 

utilizadas como fonte de resistência em um programa de me

lhoramento. 
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5. COlNrCLUSOES 

Dos resultados obtidos no presente trabalho,as 

seguintes conclusões podem ser tiradas: 

1 - Os testes serológicos dos três patovares de X.aampestris 

mostraram que as reações homólogas entre AT e AS foram 

positivas e as reações heterológicas foram negativas, 

constituindo-se assim em serotipos distintos 

tencendo a grupos serológicos diferentes. 

e per-

2 - As linhas de precipitação de cada AT e AS homólogos mos

traram características específicas, sendo de três linhas 

para X. aampestris pv. mangiferaeindiaae, de duas linhas 

para X. aampestris pv. ricini e de uma linha para X. aam-

tris pv. manihotis, podendo ser usadas como caracte-

rísticas para separar os 3 patovares. 

3 - Apesar da 'Jasmim' ter mostrado uma moderada suscetibili

dade, nenhuma das variedades de mangueira avaliadas pode 

ser indicada como fonte de resistência ao agente da bac

teriose. 
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