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1. RESUMO

Avaliou-se qualitativa e quantitativamente a população ba� 

teriana interna em cana sadia e inoculada com Xanthomona.s albilineans

(ASHBY) Dowson, e estudou-se, in vivo e in vitro, as relações entre o� 

tôgeno e Eruinia herbiaola (Lohnis) Dye e/ou Pseudomona.s sp. 

As populações bacterianas residentes internamente no colmo 

sadio e doente foram diferentes. 

Nos experimentos de relações em laboratõrio, comparou-se o 

crescimento das três bactérias em caldo de Wilbrink-metionina e em fil

trado da cultura de E.herbiaoia (FEh), e do patõ9eno, em filtrado da cul

tura de Pseudomonas sp. O FEh favoreceu o crescimento de X.albilineans

e inibiu a Pseudomonas sp e seu prÕprio crescimento. Este efeito aumen

tou com maior concentração de talos na cultura filtrada de E.herbicola e 

diminuiu com aquecimento. O filtrado de Pseudomonas sp. inibiu o cresci

mento do patõgeno. 

Em casa de vegetação, plantas de milho doce (Cuba), mos

traram diminu.ição crescente de sintomas externos de Escaldadura das Fo

lhas, quando foram inoculadas com X.albilineans mais E. herbicola viva, 
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morta ou com o seu filtrado (FEh). Este efeito foi diretamente relacio

nado com a concentração de E.herbicoZa e inversamente a de X.aZbiZineans. 

Em cana-de-açúcar (NA56-79) a inoculação de X.aZbiZineéms, 

em mistura com E.herbiaoZa e ou Pseudomonas sp produziu a diminuição dos 

sintomas internos de "Escaldadura das Folhas 11

• A inibição aumentou com 

maior concentração de E.herbiaoZa Quando as duas bactérias não patogêni

cas foram preinoculadas, antes de X.aZbiZineans, seus efeitos nos sinto

mas internos foram concordantes com as relações observadas in vitro. 

Sugere-se que estas relações têm conexão com a variabili

dade dos resultados da inoculação de caldo bruto, em cultivares de cana

de-açúcar, nos testes de resistência ã doença e que, acontecendo no cam

po, constituem um dos fatores que intervem na produção de surtos da "Es

caldadura das Folhas 11

• 
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2. INTRODUÇAO

A cana-de-açúcar e considerada uma das plantas industriais 

mais importantes do mundo. 

Embora seja o Brasil o maior produtor de açucar desta pla� 

ta, a produtividade brasileira ê considerada inferior ã dos outros países 

competidores. Entre os numerosos fatores que afetam a produtividade de 

cana-de-açúcar, encontram-se as doenças e dentre elas, a "Escaldadura das 

Folhas" ocupa lugar de destaque. 

No Brasil, atê hã poucos anos, estimava-se que esta doen

ça nao tinha alta influência na produção. Porem, como consequência dos 

resultados das pesquisas desenvolvidas na ultima década, a "Escaldadura 

das Folhas" foi reavaliada e, no presente, ê considerada de importância 

crescente, devido ao aperfeiçoamento nos mêtodos de reconhecimento da 

doença e isolamento de Xanthomonas aZbiZineans, seu agente causal. 

O aumento da frequência dos surtos epifitõticos, a resis

tência de estirpes de X.aZbiZineans ao tratamento termico, e a variabili

dade dos resultados dos testes de resistência de cultivares, confirmam a 
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necessidade de se aumentar as pesquisas sobre Escaldadura no pais. 

Assim, baseados em pesquisas anteriores, nas quais tinha 

sido observada alta frequência de isolamento de E.herbiaoia e Pseudomonas 

sp junto a X.aZbiZineans, foi planejado o presente trabalho, objetivando 

conhecer as caracteristicas da flora bacteriana de plantas sadias e doen

tes e as relações entre aquelas bactêrias in vivo e in vitro. 



3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1. Caracter1sticas de Xanthomonas aZbiZineans e sua Associação

"Escaldadura das Folhas" da Cana-de-AçUcar 

5 

a 

A classificação desta bactéria no gênero Xanthomonas foi 

proposta por DOWSON (1943) principalmente pelo fato de apresentar, em cul 

tivo, colônias amarelas e um flagelo polar, sendo, então, nomeada X.aZbi

'Zineans (Ashby) Dowson. Porêm DYE (1966) caracterizou-a como espécie ati 

pica do genero. 

As reaçoes bioquimicas diferenciais precisas para sua iden 

tificação são relatadas por Dyê, Panagopoulos e Hugh e Leifson, citados 

por AKIBA (1978), e constam principalmente de testes para verificar o re

querimento de oxigênio, utilização da glucose, tolerância atê 2% de NaCl, 

produção de ãcido de glicose mas não de arabinose e salicina, reaçao ne

gativa para a utilização de asparagina, hidrõlise de gelatina, acao no 

leite, produção de urease e nitrito de nitrato. Para seu cresci�ento, 

PANAGOPOULOS (1969) indicou que a bactéria requer 0,1% de metionina e/ou 

ãcido glutâmico. 
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MARTIN e ROBINSON (1961) consideram que a escaldadura das 

folhas, doença causada por X.albilineans (Ashby) DOWSON, t�ve grande im

portância nas principais ãreas de cultivo desta planta nas primeiras três 

décadas deste século entretanto, apesar de ainda existente, não e uma 

doença de grande importância. Estes autores e EGAN ( 1977a) reportaram que 

a doença ocorre em quase todos os paises produtores. 

No Brasil, ARRUDA (1944) concluiu que a introdução de bac

téria no pais se deu em 1929, com a importação da variedade Badila da Aus 

trãlia, e descreveu detalhadamente seus sintomas. DANTAS (1958) relatou 

que esta bacteriose causava prejuizos da ordem de 20% no nordeste brasi

leiro e, segundo CARVALHO (1963) e CARVALHO et alii (1968), seria impor

tante do Estado de São Paulo. 

A dificuldade de isolamento da bactéria e conhecida.PERSLEY 

(1972) desenvolveu um meio seletivo e DEAN (1974) e AKIBA (1978), têcni

· cas de isolamento e inoculação mais eficientes.

O controle da doença poderia ser obti.do pelo emprego de 

cultivares resistentes de cana-de-açúcar. KOIKE (1971) comentou que o 

inôculo constituido de caldo de plantas doentes ou da mistura neste caldo 

da bactéria de .cultura pura diluida em ãgua, tem sido prãtica rotineira 

na avaliação de resistência varietal. Embora para avaliação seja genera

lizado o uso dos sintomas externos, AKIBA (1978) recomendou a observação 

do sintoma interno por considerã-lo caracteristica mais estãvel, apesar 

de outros organismos, entre eles bactérias da microflora natural de cana

de-açücar, poderem induzir este sintoma {TOKESHI et alii, 1974). 
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AKIBA (1978) concluiu também que o controle desta doença 

nao seria possivel pelo tratamento com ãgua quente, relatago por SILVA 

(1973), porque a temperatura letal para a bactéria era superior a 50,5°c. 

A importância da doença varia conforme as condições ambie� 

tais, de um ano para outro (EGAN, 1971b). Para PERSLEY (1973), as epi

fitotias de escaldadura das folhas em Queensland acontecem pela existên

cia de sementes e/ou implementas agricolas contaminados, de fator desco

nhecido associado ã alta pluviosidade, ventos fortes, etc., e afirma que 

a expressão de sintomas externos seriam favorecidas por 11stress 11 condi

cionado pela temperatura e regime de âgua. O outono seco e o frio anteci 

pado favoreceriam tal manifestação durante o inverno e a primavera. 

ARRUDA (1944) considera que as epifitotias no Brasil ocor

rem quando, apos um periodo chuvoso, sobrevem a seca e que ê a multipli

cação bacteriana nesses meses chuvosos que propicia estas manifestações, 

'devido a detenção do crescimento vegetativo pela deficiência de ãgua. 

PERSLEY (1973) comentou a necessidade de pesquisa do papel 

da ãgua nesta doença pois isto poderia explicar resultados contraditórios 

obtidos atê essa época, no estüdo da doença. 

3.2. Caracteristicas Gerais de EPl.,)inia herbiaola e Paeudomonas sp 

O gênero E:rrwinia pertence ao grupo das enterobactêrias e 

tem importância por incluir patõgenos de plantas, animais e do homem e 

bactérias não patogênicas. Entre essas ultimas estão epifitas com pigme� 

to amarelo associadas a doenças. Espécies de Eruinia são consideradas p� 

rasitas ou comensais facultativos, antagonistas ou neutras e amplamente 
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distribuídas no solo e agua (STARR e CHATTERJEE, 1972). 

Erwinia herbicola, segundo DYE (1969), foi originalmente 

isolada de feno e classificada como Baateriwn herbiaola por lohnis em 

1911, tem os sinônimos E.lathyri, E.ananas E.aassavae, e deve ter sido 

erradamente relatada como patõgeno. GOOOMAN (1967) informou que seu iso

lado ê semelhante ao grupo Baaterium herbiaola X.trifolii e Chatterjee, 

citado por RIGGLE e KLOS (1972), encontrou similaridade de seu isolado 

com os de E.milletiae, X.vesiaatoria, E.ananas e E.chrysanthemi. PANAGO

POULOS (1969) acredita que E.vitivora poderia corresponder a E.herbiaola. 

CHATTERJEE (1971) e STARR (1972) consideram E.herbiaola co 

mo bactéria eminentemente epifita e, segundo LEBEN (1974), ê residente ex 

terna e interna. HSIEH e BUODENHAGEN (1974) indicaram que, sendo bacté

ria de distribuição universal e comumente associada a doenças de plantas 

e animais, seria aconselhâvel maior pesquisa na sua ecologia. 

Numerosos autores têm relatado a associação desta bacteria 

a doenças de plantas. RIGGLE e KLOS (1972) identificaram-na depois de 

isolã-la de superficie de folhas de macieira, pereira, cerejeira, damas

coe.iro e de cancros produzidos· por E.a:rrrylovora nos ramos das ãrvores, ne� 

te caso, na forma de invasor secundãrio dos tecidos. PANAGOPOULOS (1969) 

i so 1 ou E. herbiao Za de vi dei ra com a doença chamada "ts i1 i k ma ras i II e i n

formou que esta bactéria aparecia tambêm junto ao organismo causal de 

11 vlamsiekte", nesta mesma planta. HSIEH e BUDDENHAGEN (1971) reportaram 

a associação deste microrganismo a X.oryzae em arroz e SUDO (com. pess.) 

relatou seu isolamento de canas com Raquitismo da Soqueira. 
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A ocorrência de prejuizos por E.herbicola sao reportados 

por ASHWORTH et alii (1970), em maçã de algodão e LINDOW et alii (1978) 

mostraram que a suspensão de bactêrias na superficie de folhas de milho 

atuava como nücleo de congelação a temperaturas iguais ou menores de 

o 
-2,3 e.

As reaçoes de E.herbiaola aos principais testes bioquimi

cos diferenciais são reportadas por PANAGOPOULOS (1969) e RIGGLE e KLOS 

(1972), sendo que para estes Ütlimos autores, tanto a fermentação dos ca! 

bohidratos como a reação no meio de ãgar dextrose e vermelho fenol são os 

principais testes para esta espécie. 

O crescimento de algumas bactérias em folhas de feijão sa

turado de agua foi estudado por YOUNG (1974). O autor indicou que, quan

do eram inoculadas bactérias não patogênicas tais como E.herbiaola e Pse� 

domonas fluorescens, sua população aumentava, porem, a fase estacionária 

era menor que a das patogênicas. 

P.fluoresaens, tal como E.herbiaola, ê epifita isolada de

plantas doentes, de superficies vegetais ou de solo (CROSSE, 1971; LAST e 

WARREN, 1972). PANAGOPOULOS (1969) comunicou que seu isolado de videira 

era similar a este grupo principalmente por não ser patogênico, produzia 

oxidase e arginina dihidrolase, não utiliza sacarose, e possuir pigmen

to verde fluorescente. GARDAN et alii (1972) apresentaram as principais 

reações diferenciais que permitiram a identificação de isolados de pesse

gueiros. LUISETTI e PAULIN (1972) indicaram seu isolamento de pereira e 

avaliaram a variação quantitativa tanto de P.fluorescens como P.syringae 

e P.viridiflava na superficie dos õrgãos aéreos desta planta. 
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3.3. Relações de Bactérias Patogênicas e nao Patogênicas e seus Efei

tos epidemiológicos 

Em condições experimentais tem sido demonstrado que bacté

rias saprófitas ou nao patogênicas podem modificar a infecção ou o pro

cesso da doença apos a infecção, sendo exemplo destes trabalhos os reali

zados com Erwinia amylovora e E.herbiaola por numerosos pesquisadores, 

(GOODMAN, 1965 e 1967; CHATTERJEE e GIBBINS, 1969; RIGGLE e KLOS, 1972 e 

McINTYRE et alii, 1973). 

Segundo GIBBINS (1972), e conhecida a variação da popula

ção de microrganismos que habitam as plantas. Esse autor concorda com 

LAST e WARREN (1972), ao considerar fragmentãria a informação disponível 

referente ãs implicações dessa população na etiologia de doenças, nutri

ção da planta e desses organismos epifíticos e, por fim, na ecologia ge

ral. 

Para GIBBINS (1972), a necessidade de enfocar as doenças 

de um ponto de vista ecolÕgico poderã fazer recomendãvel o término do tra 

balho de laboratorio com meios seletivos de isolamento e com culturas pu

ras· substituindo-os por culturas mistas e provavelmente, com componentes 

de mais de um reino biolõgico. 

3.3.l. Generalidades da flora bacteriana em cana-de-açúcar e ou

tras plantas 

Os estudos da população bacteriana epifita de plantas coin 

cidem, no geral, em mostrar uma composição relativamente semelhante, com 
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alta proporçao de bactérias cromogênicas, das quais, a mais frequente e 

Erwinia herbioola (GIBBINS, 1972; LAST e WARREN, 1972 e CROSSE, 1971).E� 

tes autores também incluem vãrias espécies de Pseudomonas do tipo verde 

fluorescente, e outros gêneros tais como Aarobaater, Flavobacterium, Lac

tobaaillus e Corynebacteriwn. Ruinen, citado por LAST e WARREN (1972),r! 

latou o isolamento de propãgulos de Beijerinakia, bactéria fixadora de 

nitrogênio, de folhas de cacau. 

Em cana-de-açúcar, Me NEIL et alii (1977) referem-se ao 

isolamento e identificação de bactérias de tecido interno de plantas ver

des e queimadas, aparentemente sadias. As espécies citadas são Eruinia 

uredovora, E.herbicola, Enterobaater aerogenes, E.aloaae, Klebsiella pne� 

moniae e Leuaonostoc mesenteroides. Os autores consideram que E.herbico

la pode ter sido erroneamente relatada como Xanthomonas ou Flavobaate

riwn em outras publicações. 

LEBEN et alii (1967) estudaram a variação da população epl_ 

fita bacteriana de Sacaharwn offiainarwn L., em uma região de clima Úmido 

de Porto Rico. Observaram que, bactérias não eram detectãveis no periodo 

da ?eca mas que no periodo das-chuvas, essa população· era evidenciada em 

todo o material estudado. O numero de talos bacterianos nesta espécie re 

sultou ser baixo quando comparado com o apresentado em plantas tais como 

Pennisetum purpureum e Axonopus aompressus. 

LIU et alii (1974) relataram a presença de uma colônia bac 

teriana contaminante, amarela, constantemente isolada com Xanthomonas vas

aularwn, orga.nismo por eles associado ao "raquitismo da soqueira" (R S D) 

em cana-de-açúcar. SUDO (com. pess.) no seu estudo dessa doença encontrou 
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alta frequência de isolamentos de E:rrwinia herbicoia e Pseu.domonas sp, em 

feixes descoloridos de cana com RSO A população de E.�rbiaoia era 

maior em caldo dos cultivares mais suscetiveis e variava entre 1,2 a 2,8 x 

105 cel/ml no cultivar Q.48-65 e de 0, 7 a 3,8 x 106 cel/ml, no IAC 52-326.

LAST e WARREN (1972) referem que ate hã pouco tempo consi

derava-se que E.herbiaoZa formava a maior parte das 105 - 107 colônias

isoladas por grama de peso fresco de tecido macerado de folhas de Grami

neae e Leguminosae. Porem, baseando-se em Stout, afinnam que posterior

mente tem sido detectadas populações 107 a 109 colônias por grama de peso

fresco da mistura de trevo e falso centeio, alem de maior numero de espé

cies componentes dessa flora. 

3.3.2. Relações entre bactérias em doenças de plantas: antagonis

mo e sinergismo 

A detenninação da fonna como participam os diversos compo

nentes de um ecosistema e considerado, no geral, dificil pela complexida

de das relações envolvidas. $�gundo CROSSE (1971), um dos problemas para 

demonstrar, em condições experimentais, a fonna como as bactérias epifi

tas modificam a infecção por bactérias patogênicas, e conhecer e testar 

a inoculação com numero de talos similares ao apresentado em condições n� 

turais nas plantas. CROSSE (1971), e LAST e WARREN (1972) concordam que 

a alta frequência de publicações de antagonismos poderia estar relaciona

da ao fato de serem testadas populações superiores ao inõcu1o natural. 

A procura de meios seletivos para isolamento dos patõgenos 

e objetivo importante para muitos centros de pesquisa. A utilidade deles 
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ê, para SHINDE et �1ii (1974), baseada na suposição de que os organismos

saprófitas associados aos tecidos afetados não estã relacionados com a 

doença; porem, estudos epidemiolÕgicos que considerarem o papel desses or 

ganismos associados diminuiriam a importância desses meios. 

Na relação de antagonismo, a bactéria epifita mais citada 

ê Erwinia herbiaola, preferentemente pela sua associação ao sindrome do 

fogo bacteriano da macieira e pereira, causado por E.amylovora (Me INTYRE 

et alii (1973 e 1975). A ênfase no estudo desta bactéria ê justificada 

por GIBBINS (1972), pois, ela tem sido isolada junto a diferentes patõge

nos, tanto de plantas como de animais, inclusive o homem. 

A associação de uma Qactêria amarela ao patõgeno em can

cros de macieira foi citado por ROSEN (1928), FARABEE e LOCKWOOD (1958) 

e GOODMAN (1964 e 1967). Estudos de BILLING e BAKER (1963) e RIGGLE e 

KLOS (1971) contribuíram para identificar este organismo como Erwinia he! 

0

biaola. 

GOODMAN (1965) cultivou em caldo de levedura e glicose a 

bactéria amarela observando que em 40 hs o pH desceu de 6,8 a 5,1. Quando 

foram incubadas juntas a bactéria patogênica, E.amylovora, e a não pato

gênica o crescimento da primeira foi inibido sendo que este efeito foi 

maior com concentrações mais altas da E.herbiaola. Com diferentes perio

dos de incubação das culturas mistas antes da inoculação, em macieira, re 

sultou em menos doença, em uma relação inversa ã duração da incubação e 

provavelmente devido ã diminuição de concentração de inõculo. 

Em macieira, GOODMAN (1967) demonstrou que, quando se ino

culam 5.106 células de uma bactéria amarela tipo Eruinia, uma estirpe
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avirulenta de E.amylovora ou Pseudomonas tabaai, 30 minutos ou 10 horas 

antes da inoculação de 5 x 104 cêlulas do patõgeno, diminuj a doença. Es

te fenômeno de proteção foi relacionado pelo autor com reações de tipo 

imunidade, não produzidas por todas as bactêrias, pois, neste experimen

to, X.pruni não causou o citado efeito. Isto seria provavelmente origin! 

do pela resposta do hospedeiro ao organismo protetor e/ou pela competi

çao por substrato entre os dois isolados, protetor e patõgeno. O autor 

relatou que uma concentração de 106 cêlulas/ml do patõgeno pode ser inibi

da in vivo por outra, de 108, da bactêria amarela, de P.tabaai ou de E.

amylovora não virulenta. Em pereira, Me INTYRE, KUC e WILLIAMS (1973) ob 

tiveram atraso de sintomas desta doença com inoculação 24 horas antes do 

patõgeno com 1,2 x 106 cêlulas dos mesmos organismos testados por GOODMAN

(1967), sendo tambêrn um fenômeno especifico pois x.aampestris nao causou 

proteção. A proteção não ocorreu se o periodo entre inoculações era de 

30 minutos. O mesmo efeito foi obtido quando a inoculação previa foi com 

filtrado de cultura de E.C1111!flovora virulenta e avirulenta. E. amylovora 

cresceu e manteve sua patogenicidade depois de cultivada nesse filtrado. 

Os autores consideram que a proteção de plantas com bactêrias, no geral, 
. 

. 

não·ê fato permanente, mas que em plântulas o efeito tenderia a sê-lo. 

RIGGLE e KLOS (1972) obtiveram entre 9 a 31% de controle 

do fogo bacteriano em geral, tanto em casa de vegetação como em campo 

quando pulverizaram com uma suspensão de 108 cêl/ml de E.herbiaola e 24 

horas depois, com 108 cel/ml de E.amylovora. Estes pesquisadores relata

ram que, em filtrado de uma cultura de E.herbiaola crescida em meio seme

lhante a néctar; houve inibição do patõgeno comprovando que tanto o baixo 
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pH como a fa1ta de nitrogênio orgânico contribuiram para este fenômeno. 

ISAKA (1972) observou uma relação antagônica apresentada 

entre uma bactéria não identificada da filosfera de arroz e o patõgeno 

Xanthomonas oryzae. 

Em 1974, HSIEH e BUDDENHAGEN indicaram que E.herbiaola di

minuiu a incidência e a severidade da doença induzida em arroz por X.oru_ 

zae, tanto na inoculação por pressão de agulha como por imersão de ra1-

zes. Os sintomas foram mais retardados quando eram aspergidas concentra

ções baixas do patõgeno (106 ou menos cel/ml) misturadas com altas da E.

herbiaoia (108 ou mais cel/ml). Não foi observada proteção por cêlulas

mortas de E.herbiaoia ou por propãgulos viãveis desta bactêria se o patõ

geno era uma estirpe tolerante a estreptomicina e a mistura suspensa nes

se antibiótico. A população de E.herbiaoia em folhas de arroz teve uma 

lag. fase de 5 a 6 horas para logo alcançar a sx106 ml/16 rrm de folha,qu2._

·se sem sofrer alteração pela inoculação conjunta. Porém, nesses casos,

X.oryzae manteve ou decresceu sua população nos testes de crescimento em

meio de cultura de Wakimoto ou em filtrado de E. herbiaoZa, concordando 

com os resultados de GOODMAN (.1965) e RIGGLE e KLOS (·1971), respectivame.!!_ 

te. 

Outras relações antagônicas nas quais ê relatada uma bac

téria amarela, presumivelmente E.herbiaoia, foram reportadas por Adams e 

Pugsley, citados por CROSSE (1971). Naquelas referências, a bactéria ci

tada causou a diminuição das doenças induzidas por Pseudomonas phaseoZi

ao em feijão e por P.mori, em amoreira. 
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Entre bactérias não cromogênicas, TELIS-ORTIZ (1960) refe

riu-se a Pseudomonas jluoresaens, que inoculada previament� a Pseudomonas

phaseoliaoia, protegeu da infecção em feijoeiro. 

CROSSE (1965) reportou que uma bactéria tipo ET'Winia dimi

nuiu a infecção por P.morspruno:t'U1TI em Prunus spp. 

Em alfafa, SHINDE e LUKEZIC (1974) estudaram o efeito pro

vavelmente antagônico que acontecia entre Pseudomonas marginalis var. ai

falfae e Corynebaateriwn insidioswn,e também com ET'I.Jinia amylovoru var. 

alfalfae e e. insidioswn, todas bactérias patogênicas inoculadas juntas com 

2,2 x 108 cél/ml. Outras combinações das bactérias antes citadas ou de 

uma bactéria não identificada com fungos também associados a raizes des

coloridas de alfafa tais como F.o:r:ysporwn f. sp. medicaginis, tiveram e

feito antagônico, mas com F.o::cyspo:t'U1TI ou com F.triainatwn houve sinergis

mo. A inoculação foi por ferida de cotilédones em plântulas de 15 dias 

ou por imersão de raizes e a resposta variou com a cultivar testado. 

KIKUMOTO (1970), referindo-se a E.aroidea,observou que or

ganismos da flora do solo eram antagônicos ao patõgeno. Porêm, E.aroidea

in'ibiu o crescimento de uma ba-cteria do solo não identificada quando con

seguiu se estabelecer nesse meio. DHAVANTARI (1976) controlou Agrobaate

riwn twnefaaiens, quando inoculou previamente uma estirpe não patogênica 

de A.radiobaater em raizes de pessegueiro. 

As relações de tipo sinergistico sao pouco frequentes na 

1 i teratura. Embora, BURKHOLDER e GUTERMAN (1932) e WHITE e Me COLLOCH 

(1934) reportaram que uma bactéria amarela, quando inoculada com X.hede

rae aumentava os efeitos da doença. 
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Em 1960, DICKEY e NELSON observaram aumento de murcha quan 
. -

do inocularam cravos no internõdio com agulha suportando ce1u1as.bacteri� 

nas de Pseudomonas ca:rryophyZZi junto a um saprófita, identificado como 

CorynebacteT'ium sp. por BRAITHWAITE e DICKEY (1970a). 

BRAITHWAITE et alii (1970a) inocularam raizes de cravo por 

imersão, em suspensões bacterianas, e observaram que existia maior aumen

to de murcha quando CorynebacteT'ium sp.era inoculada 7 dias antes de 

Pseudomonas aaryophyZZi que nas plantas inoculadas simultaneamente com as 

duas bactérias, sendo que este último tratamento aumentava a doença prod_!:! 

zida pela inoculação do patõgeno sõ. BRAITHWAITE et alii (1970b) culti

varam estes dois microrganismos, e relataram que tanto um como o outro 

foi beneficiado pelo crescimento conjunto, em diversos meios de cultura, 

mas que P.caryophyZZi não era afetado se o meio de cultura continha gli

cose ou polipectato de sódio como fonte de carbono. 

3.3.3. Mecanismos envolvidos nas relações entre bactérias 

Das fases caracteristicas da doença um� das ma�s criticas 

ê aquela da entrada do patõgeno no hospedeiro. Neste periodo, segundo 

STROBEL e MATHRE (1970), influem fatores fisicos tais como umidade, temp� 

ratura e aeração e componentes biológicos do sistema, dentro ou na super

ficie do hospedeiro. t nesta condição que podem acontecer as relações de 

antagonismo, sinergismo ou de tipo neutro entre patõgenos e não patõgenos. 

Tem sido provado que bactérias patogênicas apresentam uma 

fase epifita: denominada por LEBEN (1965 e 1974) como fase residente, e 
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que previamente ã infecção deveria existir um rãpido incremento populaci� 

nal desse patõgeno. Conforme CROSSE (1965) e LEBEN (1965)_ seria nessas 

condições em que as bactérias saprófitas poderiam interferir no processo 

de doença, por competição com o patõgeno na sua fase residente ou pene

trando junto a ele nos tecidos, modificando a infecção, pela alteração da 

quantidade efetiva do inõculo inicial. CROSSE (1965) assegurou que as 

bactérias não patôgenas poderiam produzir metabÕlitos que afetem a viru

lência do patõgeno ou estimulem a resistência do hospedeiro. LAST e 

WARREN (1972) consideram também que os organismos epifitas foliares pode

riam afetar o desenvolvimento dos patõgenos estimulando o hospedeiro a 

formação de fitoalexinas; sua produção seria induzida por diversos agen

tes, tais como aminoãcidos ou antibióticos, secretados por fungos ou bac 

terias não patógenos. 

Atendendo a classificação de GIBBINS (1972), as relações 

entre bactérias epifitas patõgenas e não patõgenas podem ser de três ti

pos: 

a) relações fisiológicas diretas, sem participação ativa

importante da planta;

b) relações com participação importante da planta especial

mente aquelas que acontecem na sua parte interna;

c) relações genéticas entre patõgenos e nao patógenos com

transfonnação de um grupo em outro como resultado de

condições ambientais.

Quaisquer dessas relações ou todas elas poderão resultar em 

modificações da doença. 
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Dos estudos feitos nas relações entre bactérias em doenças 

de plantas poucos concluem sobre os mecanismos envolvidos� Assim, TELIZ

ORTIZ e BURKHOLDER (1960) acreditam que Pseudomonas fl,uoresaens produz um 

antibiótico efetivo contra o patõgeno. FARABEE e LOCKWOOO (1958) e GOOD

MAN (1965) relacionaram a alta capacidade de E.herbicoia para produtos 

de ãcido in vitro com a inibição de E.a:myiovora e RIGGLE e KLOS (1971) 

somam, ao efeito do baixo pH, a exaustão de nitrogênio orgânico. Entre

tanto CHATTERJEE (1969) determinou que esta inibição seria devido ã tranl 

formação de arbutina da macieira por E.herbicoia para produção de uma hi

droquinona tõxica ao patõgeno. Me INTYRE et alii (1965) relatam que a vi 

rulência de E.a:mylovora pode relacionar-se com sua capacidade de hidróli

se de certos peptideos especificos tais como alani1 e que rapidez da hidrõ 

lise de outros destes compostos por microrganismos como E.herbicoia podem 

relacionar-se com proteção contra patõgenos, pois, teria sido reportado o 

efeito quimioterapêutico e sobre suscetibilidade e resistência do hospe

deiro, induzido pelos aminoãcidos resultantes dessa hidrõlise. 

Em arroz, HSIEH e BUDDENHAGEN (1974) mostraram que a di

minuição do pH por E.herbiaoia
,. 

em meios de cultura llquido e. sÕlido, ti

nha efeito depressivo no crescimento de Xanthomonas oryzae e que a produ

ção de substâncias antagônicas não era evidente nos testes in vitro. Em 

folhas inoculadas com os dois organismos o patõgeno era retardado ou ini

bido no seu crescimento e este efeito poderia explicar-se pelo abaixamen

to do pH, induzido por E.herbicola, podendo assim tornar limitantes os nu 

trientes. Outra explicação aventada por eles e a indução ã formação de 

fitoalexinas 'por E.herbicola no hospedeiro. 
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SHINDE e LUKEZIC (1974) acreditam que a diminuição da mur

cha de alfafa por efeito da interação antagônica entre bac..têrias e fun

gos dever-se-ia a ação das bactérias que produzem polissacarideos extrac� 

lulares com os quais bloqueiam os vasos e assim diminuem o efeito do pa

tõgeno. O sinergismo, segundo eles, ocorreria com organismos que produ

zem enzimas pêcticas ou utilizam substâncias pêcticas. 

Na relação sinergistica entre Pseudomonas aaryophilli e 

Corynebaate-riwn sp. foi detectada, por BRAITHWAITE et alii (1970a), a pr� 

dução de âcidos desde açúcares por Corynebaate-rium sp, e sua utilização 

pelo patõgeno. Posteriormente estes mesmos autores acharam que o siner

gismo seria devido ao incremento da maceração do tecido por Corynebaate

Piwn sp. por meio da produção de endopoligalacturonato transeliminase e 

pelo aumento da permeabilidade celular nas folhas por P.aaryophylli (BRAI

THWAITE et alii (1970b e 1971). 

O conceito de hipersensibilidade entre bactérias estabele

cido por KLEMENT e GOODMAN {1967a e b) explicaria a inibição exercida por 

patõgenos não compativeis em inõculo superior ou igual a 107 cêl/ml. Po

ré�, quando a proteção aconteGesse utilizando organismos inativados ter

micamente e/ou não for especifica tratar-se-ia do fenômeno de preimunida

de. 

Lippincott et alii, citados por CROSSE (1971), consideram 

que a diminuição da quantidade de doença com estirpes avirulentas seria 

causada pela exclusão da estirpe virulenta de seu sitio, nos tecidos ve

getais. 
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A1gumas relações entre bactérias poderiam estar relaciona

das com a produção de bacteriocinas. VIDAVER (1976) referiu-se ã detec

ção destes produtos entre outras bactérias, por X.aZbiZineans e E.herbi

aoia relatando que nesta ultima bactéria tambêm foi detenninada a exis

tência de bacteriÕfagos. 
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4. MATERIAL E MtTODOS

Estes estudos foram desenvolvidos no Departamento de Fito

patologia da ESALQ/USP, e os colmos de cana-de-açúcar usados nos testes 

fornecidos pela Estação Experimenta·1 da COOPERSUCAR (Piracicaba-SP}. 

Os cinco isolados de Xanthomonas albilinean.e (Ashby)Dowson, 

usados nos testes (X1 x2 
x
3 

x
4 

e x
5
) foram obtidos de cana-de-açúcar com

sintomas de Escaldadura, empregando a técnica descrita por AKIBA (1978);

os isolados x
1
, x

4 
e x

5 
foram cedidos pelo EngQ AgrQ M. Se. Yodiro Masu

da, e a cultura de EX'Winia herbiaola (Lohnis) Dye (E1) pelo EngQ AgrQ

Shinobu Sudo; as duas cultura� de Pseudomonas sp (P1,e P2), foram sele

cionadas durante o isolamento de X.albilineans, a partir de plantas doen

tes, sendo similares aos isolados c2 e c3 de Pseudomonas sp obtidos pre

viamente por SUDO (dados não publicados). 

As culturas originais foram mantidas em tubos de ensaio 

com meio ãgar de Wilbrink (TUITE, 1964), cobertos por Õleo mineral(Nujol) 

esterilizado (LELLIOT, 1965), em geladeira ã temperatura de aproximadame� 

te s
0
c.
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4.1. População �acteriana Interna de Cana-de-Açücar Sadia e Inoculada 

com Xanthomonas aZbiZineans

Nesse experimento foram utilizadas plantas da variedade NA 

56-79, de dois meses, provenientes de gemas tratadas termicamente (SILVA,

1974), cultivadas em solo autoclavado. 

Três vasos, contendo quatro plantas, foram submetidas a 

inoculação com X.aZbiZineans, usando-se a metodologia recomendada por AKl 

BA (1978). Três outros vasos contendo o mesmo numero de plantas, servi

ram de testemunhas, sendo inoculadas com ãgua. 

Dez dias apõs as inoculações, duas plantas por vaso, foram 

analisadas quanto ã população bacteriana interna. Para isso, o colmo de 

cada planta foi descascado e retiradas duas amostras de 0,5 cm3 de teci

do, uma 3 cm abaixo e outra 5 cm acima do ponto de inoculação. Esses cubos 

foram partidos e macerados com bastonete de vidro, em 5 ml de ãgua ester! 

lizada e depois submetidos ã agitação constante por uma hora (Burrel). 

Do sobrenadante da suspensão assim obtida foram feitas di

luições em ãgua esterilizada çontendo benomil (0,055,mg/100 ml de Princi

pio Ativo (P.A.)) e PCNB (0,082 mg/100 ml de P.A.). 

Das diluições 10-2 e 10-3 foram plaqueados 0,1 ml em meio

de ãgar Wíllbrink, utilizando seis placas de Petri para cada diluição. As 

placas foram incubadas a 28°c por cinco dias sendo observadas diariamen

te. 

A avaliação da população bacteriana foi feita considerando 

o numero de colônias de X.aZbiZineans, E.herbiooZa, Pseudomonas sp e das
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outras co1ônicas, assim como as suas descrições (LOURES e GUI�ARAES, 

1975). 

4.2. Testes de R elações entre X.albilineansJ 
E.herbiaola e Pseudomonas 

sp, em Meio de Cultura 

O efeito da cultura de uma bactéria como substrato para o� 

tra foi avaliada cultivando a primeira em meio de cultura o qual logo de

pois de esterilizado por filtração e denominado filtrado, serviu de meio 

de cultura para a segunda. 

Objetivando eliminar elementos não determinados no meio de 

cultura utilizado, o caldo de Wilbr.ink, foi substituida a proteosepeptona 

por 0,1 g de metionina por litro e utilizada neste caso ãgua desminerali

zada. 

Todos os vasilhames de vidro usado nos diferentes testes f� 

ram lavados com sabão neutro, enxaguados com ãgua destilada e logo com ã

gua desmineralizada. 

O filtrado de E.hePbiaola (FEh) foi pr.eparado,emErlenmeyer 

de 500 ml, contendo 250 ml de caldo de Wilbrink-metionina (C Wm). Uma cul 

tura de E.herbicola crescida em meio de Wilbrink foi transferida ao Er1en 

meyer e logo incubada por seis dias ã temperatura ambiente de 23 a 24°C, 

sob regime de agitação constante, apresentando, via-de-regra, uma concen

tração final de 57% de transmitância (Baush and Lomb, Spectronic 20, a 

580 nm). 

Esta cultura de E.hevbicola foi centrifugada(Sorvall SS-4) 

por 10 minutos a 12 100 g, e esterilizada em seguida, em filtro Seitz. 
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O filtrado foi conservado em Er1enmeyer ou em tubos de ensaio, sob condi

ções de baixa temperatura atê o momento de instalação dos -ensaios, normal 

mente efetuada no mesmo dia. 

Todas as determinações de transmitância das suspensões bac 

terianas, feitas nos diferentes testes, foram realizadas no espectrofotô

metro e nos comprimentos de onda referidos na preparação do filtrado de 

E.herbiaoZa.

As parcelas experimentais foram constituidas de tubos de 

cultura contendo 7 ml de substrato liquido (meio de cultura ou filtrado), 

semeadas com 0,1 ml das suspensões bacterianas com 8 a 15% de transmitân

cia, e incubados por sete dias, em-estuda, a 2a0
c.

A avaliação dos tratamentos foi feita estimando a concen

tração de talos pela transmitância nos substratos testados. Todos os tra 

tamentos possuiam testemunhas constituidas por tubos sem semear e sua es

terilidade avaliada no final do teste. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado; 

os dados foram submetidos ã anãlise de variância e as medias, comparadas 

pelo teste de Tukey (PIMENTEL, 1973). 

4.2.l. Crescimento de X.aZbiZineans e E.herbicoZa em caldo de Wi1 

brink-metionina (CWm) e filtrado da cultura de E.herbiaoia

(FEh) 

Neste ensaio foram utilizados o isolado x1 de x. aZbiZi

neane e E1 de E.herbicoZa; 0,1 ml das suspensões de cada bactéria foram
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repicados nos subs�ratos FEh, CWm, e mistura dos dois anteriores, perfa

zendo um total de 5 tratamentos, com quatro repetições, descritos em se

guida: 

1. FEh semeado com X.aZbitinea:ns,

2. FEh + CWm, (1:1), semeado com X.aZbitinea:ns,

3. CWm semeado com X. a Z,bi Unea:ns,

4. FEh semeado com E. hei-bicota,

5. CWm semeado com E.hei-bicoza.

4.2.2. Crescimento de X.aZbiZinea:ns e dois isolados de Pseudomo-

nas sp em caldo Wilbrinck-metionina (CWm) e filtrado da 

cultura de E.hei-bicota (FEh). 

Visando detenninar se o efeito do filtrado era especifico 

para X.atbitinea:ns ou se atuava tambêm em outras bactérias da microflora 

interna da cana-de-açücar, tubos com FEh ou com CWm foram semeados com 

0.1 ml de uma suspensão do isolado x
2 

de X.aZbitinea:ns ou com outras dos 

isolados P1 e P2 de Pseudomonas sp. Estas últimas tinham 56% de transmi

tância. 

Os seis tratamentos, com seis repetições foram os seguin-

tes: 



27 

1. ÇWrn semeado com X.atbitineans,

2. FEh semeado com X.albilineans,

3. CWm semeado com Pseudomonas sp ( p 1)

4. FEh semeado com Pseudomonas sp (P2)

5. CWm semeado com Pseudomonas sp (P2)

6. FEh semeado com Pseudomonas sp (P2)

4.2.3. Efeito da concentração da cultura de E.herbiaoia filtrada 

sobre o crescimento de dois isolados de x.atbilineans 

Nesse teste foram utilizados os isolados x
1 

e x
2 

de x.al-

biUneans. 

O efeito da concentração da cultura de E.herbiaola foi es

tudada com suspensões de 40 e 68% de transmitância. Para sua obtenção, 

foi variada a quantidade de cêlulas de E.herbiaola por igual volume de 

CWm. 

Assim, E.herbiaola crescida em duas placas de Petri conte� 

do meio ãgar de Wilbrink foi repicada a um Erlenmeyer com 250 ml do meio 

liquido e incubada como os outros filtrados (item 4.2), obtendo-se a co� 

centração final de 40% de transmitância. No outro caso, utilizou-se meia 

placa de Petri com a cultura de E.herbiaola, para conseguir 68%. 

Os dois isolados do patõgeno foram testados em CWm e nos 

dois FEh, perfazendo seis tratamentos, com seis repetições, que serao 

descritos a seguir: 
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1 .. FEh 40% T. semeado com x.albilinea:ns (X1)

2. FEh 68% T. semeado com X.albilineans (Xi)

3. CWm semeado com X.albilineans (X1)

4. FEh 40% semeado com x.albilineans (X2)

5. FEh 68% semeado com x.albilineans (X2)

6. CWm semeado com X. albilineans (X2)

4.2.4. Crescimento de x.albilineans em filtrado da cultura de 

E.hePbiaola (FEh) aquecido

Nesse teste foi utilizado o isolado x2 de x.albilineans.

Com o intuito de investigar se o fator de crescimento exi1 

tente no FEh era de natureza proteica, procurou-se desnaturar uma poss1-

vel proteina, por aquecimento, a diferentes temperaturas e tempos de ex

posição variãvel. 

Em tubos de cultura com tampa de rosca e capacidade de 10ml,

foram colocados, asspeticamente, 6 ml da FEh. Parte desses tubos foi man 

tida ã temperatura ambiente, outras imersas em banho maria a 60
°
c por 10,

20 ou 30 minutos e o restante, autoclavado a 121
°
c por 15 minutos. 

O isolado A2 de X.albilineans foi semeado nos tubos com os

diferentes substratos. 

Os tratamentos, com cinco repetições, constaram de: 
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1. FEh aquecido a 60
°
c por 10 minutos,

2. FEh aquecido a 60
°
c por 20 minutos,

3. FEh aquecido a 6o0
c por 30 minutos,

4. FEh autoclavado a 121
°
c por 15 minutos,

5. CWm ã temperatura ambiente.

4.2.5. Efeito do filtrado da cultura de Pseudomonaa sp, (P1 eP2),

no crescimento de X.aZbiZineans

Objetivando conhecer o efeito de outro componente da flora 

bacteriana interna de cana-de-açúcar, no crescimento de X. aZbiZineans

(X2), foram preparados filtrados dos isolados P1 e P2 de Pseudomonaa sp.

O método usado foi o descrito anteriormente no item 4.2. 

Neste caso, a concentração final de talos bacterianos, estimados pela 

transmitância, foi de 66%, na cultura a ser filtrada. 

Os tratamentos, com cinco repetições, constaram de: 

1. CWm semeado com X.aZbiZineans,

2. Filtrado de Paeudomonas sp (P1), semeado com x.aZbiZi-

neans

3. Filtrado de Paeudomonas sp (P2), semeado com X.aZbiU

neans.

4.3. Testes de Inoculação de X.aZbiZineans com E.herbicoZa viva e mor

ta, ou com seu Filtrado, em milho doce, em Casa de Vegetação . 
• 

Nestes dois ensaios, foram utilizadas, como hospedeiro, 
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plantas de milho doce (cultivar Cuba), de um mes de idade, desenvolvidas 

em número de quatro por vaso de 3 litros. 

Essas plantas se originaram de sementes previamente trata

das com uma mistura de thiram com benomi1, na proporçao 2 :1, em volume, 

do produto comercial (37 e 50% P.A. respectivamente). 

Os isolados x
2 

e x
3 

de X.albilineans e E.herbicola foram 

cultivados em meio ãgar de Wilbrink a 28°c, por quatro dias e suas suspe.!!.

sões, preparadas em FEh, CWm ou em ãgua esterilizada. 

A concentração de 108 talos por ml de X.albilineans foi ob

tida utilizando o método relatado por AKIBA (1978) e para E.herbicola,por

CROSSE (1965). Concentrações diferentes foram obtidas por diluição daª.!!. 

terior. 

Para as suspensoes mistas, logo após a calibração de X.al

bilineans e E.herbicola estas foram centrifugadas a 12.100 g, por 10 mi

nutos (Sorvall SS-4), e o sedimento bacteriano, resuspendido isoladamente 

ou em mistura, de acordo com as necessidades, em CWm, FEh ou ãgua estéril. 

A inoculação foi feita utilizando o método de injeção 5 cm acima do meris 

tema apical (AKIBA, 1978). 

A avaliação dos sintomas foi feita 18 dias apõs a inocula

ção seguindo a escala de intensidade de sintomas externos em folhas expoI 

tas a seguir: 



Nota 

1 

2 

3 

4 

Sintoma 

planta normal 

faixas clorõticas leves e não frequentes 

faixas c1orõticas definidas e medianamente frequentes 

faixas bem definidas e frequentes. 
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Os três tipos de testemunha usados nos testes foram ino

culados, respectivamente, com CWm, FEh e ãgua estéril. 

O delineamento foi inteiramente casualizado e os dados sub 

metidos a anã1ise de variância e testes de media de Tukey (PIMENTEL, 1973). 

4.3.1. Efeito da inoculação de E.he�biaola, viva e morta, em mis

tura com X.albiZineane na expressão de sintomas externos de 

Escaldadura das Folhas, em milho doce. 

Neste teste objetivou-se, detectar a interferência de cêlu 

las vivas e mortas na manifestação dos sintomas externos de Escaldadura, 

causada pelo isolado x
2 

de x.aZbilineans. 

Os quatro tratamentos usados, com cinco repetições, cons

taram de: 

( 6 -
} 

6 --1. X.albilineans 10 cel/ml e E.he�biaoia (10 cel/ml),

suspensa em agua, 

2. X.albilineans (108 cel/ml) e E.he�biaoia (108 cêl/ml),

cultivada em CWm e mortas por aquecimento a 60°c por

20 minutos.
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3. �.herbiaoia (106 cêl/ml), suspensa em âgua.

4. x.aZbiZineans (10
8 cel/ml), suspensa em'CWm.

4.3.2. Efeito da inoculação de X.atbiZinean.s com E. herbiaoia ou

com seu filtrado (FEh), na expressão de sintomas externos 

de Escaldadura das Folhas em milho doce. 

Nesse experimento visou-se observar a possivel alteração 

dos sintomas externos de Escaldadura, em milho doce, quando inoculado com 

o isolado x3 de X.aZbiZinean.s em diferentes concentrações fixando a con

centração de talos na suspensão de E.herbiaoia (108 cêl/ml) e utilizando

FEh ou CWm para suspender as cêlulas do patõgeno. 

Foram feitas parcelas de quatro plantas, repetidas quatro 

vezes e com oito tratamentos, cuja descrição ê apresentada a seguir: 

1. X. a Zbi Unean.s, (108 cêl/ml) e E.heribiaoZa (108 cêl/ml}

em CWm

2. X. atbiUneans (108 cêl/ml), em FEh

3. X. at'biUnean.s (10
8 cêl/ml), em CWm

4. x.aZbiUnean.s (107 cêl/ml) e E.herbiaoia em CWm

5. X. a tbi 'linean.s (107 cêl /ml), em CWm

6. X. aZbi 'linean.s (10
6 cê1/m1), em FEh

7. X.aZbi'linean.s (106 cê1/m1) em CWm

8. E.heribiaoZa (108 cê1/m1) em CWm
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4.4. Testes de +noculação de Cana-de-AçUcar com X.aZbiiinea:ns
4 

E.her

biaoia e/ou Paeudomonas

Com o fim de detectar possíveis modificações na intensida

de de sintomas internos de escaldadura, plantas de cana-de-açücar do cul

tivar NA56-79 com 45 dias, foram inoculadas em casa de vegetação. 

Essas plantas provinham de gemas submetidas ã termoterapia, 

SILVA {1974) e depois imersas, por 5 minutos em uma suspensão aquosa com 

0,025%,P.A. de benomil. 

Os isolados x
4 

e x
5 

de X.aZbitineans, E
1 

de E. herbiaoia

e P1 de Pseudomonas sp, foram cultivados em âgar de Wilbrinck, e suas sus 

pensões preparadas em ãgua estéril. 

O inõculo de Pseudomonas sp foi calibrado a 10
8 cel/ml com 

81% de transmitância. Tanto a calibração do inõculo de x.aibiZineans e 

de E.herbiaoia, quanto o método de inoculação e a sua preparação cons

tam no item 4.3. 

A inoculação de x.atbitineans, nos diferentes tratamentos 

foi sempre com suspensões de 108 cel/ml. 

Nos tratamentos com pré-inoculação foi inoculado l ml de 

E.heztbiooia ou Pseudomonas sp, e 30 minutos depois, l ml do patõgeno no

mesmo lugar. 

A avaliação dos experimentos foi feita sessenta dias apôs 

a inoculação e os parâmetros analisados foram, porcentagem de plantas doe.!! 

tes e intensidade do sintoma interno, segundo a escala de notas, de l a4, 

que serã descrito a seguir: 



Nota 

1 

2 

3 

Sintoma 

Plantas sem descoloração dos vasos na região dos nõs 

Plantas com escassa descoloração dos vasos e em poucos nos 

Plantas com descoloração dos vasos evidente, mas não em toda 

planta 
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a

4 Plantas com frequente descoloração dos vasos e em todos os nos da 

planta. 

No transcorrer dos testes as plantas foram adubadas e pul

verizadas contra insetos, sempre que necessãrio. 

Dois tipos de testemunha foram usados, uma inoculada com 

1 m1 de outra com 2 ml de ãgua estéril, esta ultima imitando a preinocul2_ 

çao. Em outros experimentos, Pseudomonas sp. e E.herbiaoia não causaram 

sintomas internos na cultivar NA56-79 e por esta razão, estes tratamen

tos não foram considerados nos testes ora apresentados. 

4. 4 . 1. Efeito da inoculação de X.aZbiZineans, E.herbiaoia e/ou 

Pseudomonas sp. na expressão dos sintomas internos de "Es

caldadura das Folhas" em cana-de-açücar 

Com a intenção de conhecer a interferência de E.herbiao

ia e Pseudomonas sp. componentes da microflora interna de plantas com 

Escaldadura, na expressão de sintomas internos desta doença, foram inocu

lados os isolados x
4 

e x
5 

de x.atbilineans junto com as referidas bacté

rias. Estes isolados do patõgeno, calibrados em suspensões separadas de 

108 cêl/ml foram misturadas em partes iguais antes de inocular.
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Com.a exceção dos tratamentos 1, 5 e 6, que constaram de 

20 plantas inoculadas, os outros tiveram 36 plantas inoculadas. 

Os tratamentos testados foram: 

1. X. a Zbi lineans e E.her>biaoia (10
8 ce1 /m 1 ) •

2. X.aZbiUneans e E.her>bicoia (109 cel /ml).

3. Prêinocu1ação com E.herbiaola, 108 cêl/ml, e apos 30 mi

nutos, com x.aZbilineans

4. X.aZbiZineans e Pseudomonas sp. 108 cêl/ml

5. X.aZbiUneans mais E.herobicoZa e Pseudomonas sp. com 

108 ce1/ml de cada bactéria.

6. X.aZbiZineans.

4.4.2. Efeito da inoculação de Pseudomonas sp e E.her>biaoia, pr!_ 

inoculados ou em mistura com X.aZbiZineans, nos sintomas 

internos de Escaldadura das Folhas, em cana-de-açúcar. 

Este experimento foi planejado objetivando comparar o efei 

to da preinoculação das duas bactérias não patogênicas e observar nova

mente as consequências da inoculação da mistura delas com um isolado do 

patõgeno nos sintomas internos de plantas de cana-de-açúcar. 

Os isolados inoculados foram x5 de X.aZbiZineans, E1 de

E.herbicoZa e P1 de Pseudomonas sp, todos na concentração de 108 cê1/m1.

A origem das plantas inoculadas, o método de inoculação, 

a preparação,do inõculo, as testemunhas, e o sistema de avaliação constam 

no item 4.4. 



36 

A d�scrição dos tratamentos ê apresentada a seguir: 

1. Prêinoculação de E.hePbicoz.a e depois, k.aZbiiineans

2. Prêinoculação de Pseudômonas sp. e depois X.aZbiZineans

3. X.aZbiZineans e E.hePbicoZa 

4. X.aZbiZineans mais E.herbicoZa e Pseudomonas sp.

5. X.aZbiZineans.

Cada tratamento constou de 21 plantas inoculadas, consi

deradas cada uma como parcela em um delineamento estatistico inteiramente 

casualizado. Os resultados foram submetidos ã análise de variância e tes 

te de comparação de médias de Tukey (PIMENTEL, 1973). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5. 1. População Bacteriana Interna de Cana-de-Açücar Sadia e Inoculada

com X.aZbiZineans 

As colônias isoladas das plantas sadias e inoculadas foram 

caracterizadas nos seguintes tipos: 

a} colônia com pigmento amarelo, de 0,5 a 2 ll1ll de diâme

tro, mais ou menos translúcida, circular, bordos inteiros a ondulados,con 

vexa. (Eruinia herbiaoZa), 

b} colônica branca de 0,5 a 1 mm de diâmetro, mais ou me

nos translúcida, circular, bordos lisos, convexa (Pseudomonas sp), 

c) colijnia amarelo claro, de 0,4 a 0,8 ll1ll de diâmetro, bri

lhante, mais ou menos translúcida, circular, bordos lisos, convexa (X.aZ

biZineans), 

d) colônia branca, centro opaco e bordo translucido, de 2

a 4 mn de diâmetro, irregular, bordo inteiro a ondulado, elevado, 
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e) colônia amarela, opaca, de 1 a 2 nm de diâmetro, bordo

inteiro e convexa alta, 

f) colônia amarelo forte, opaca, de 1 a 2 nm de diâmetro,

irregular, bordos lobados, e ondulada, 

g) colônia branca amarelada, de 3 a 5 nm de diâmetro, opa

ca no centro, brodo ondulado e algo translucido, elevada a convexa, 

h) colônia vermelha, opaca, de 1 a 2 rrm de diâmetro, cir

cular, bordo inteiro e convexa, 

i) colônia rosada, opaca, de 2 a 4 nm de diâmetro, irregu

lar, bordo ondulado, elevada. 

A população mêdia dos diferentes tipos de bactérias, esti

mada pela observação das colônias, constarã na Tabela 1. 

Tabela 1. Numero de colônias bacterianas obtidas de 1 cm3 de tecido i n-

terno de plantas de cana-de-açúcar, sadias e inoculadas, com 

x.aZbiZineans em casa de vegetação

Numero de tipos de colônias*x 10

Plantas 
a b c d e f g h i Total 

Sadias 0,3 0,0 0,0 2,0 0,3 0,4 0,0 0,2 O, l 3,2 

Inoculadas 20,5 0,8 0,2 0,0 0,5 0,0 4,8 O, l 0,0 26,9 

* Média de seis plantas.
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A frequência de E.herbicola, em cana-de-açúcar sadia, ati.!!_ 

giu 10% da população detectada, existindo, porém, outras colôniãs amare

las de igual ou maior frequência (e, f). A explicação para este resulta

do poderia ser o efeito do tratamento térmico que diminui drasticamente a 

população de E.herbicola.

Em plantas doentes, E.herbicola representou 77% da popu

lação total, coincidindo com o observado por SUOO e AKIBA (comunicação 

pessoal). A quantidade de talos bacterianos totais neste caso, aumentou 

mil vezes em relação ã determinada nas plantas não inoculadas evidencian

do uma mudança quantitativa e qualitativa da população, como consequência 

da doença. 

Colônias de Pseudomonas sp, caracterizadas pelo crescimen

to vagaroso, não foram observadas em plantas sadias, mas, alcançou 3% do 

total nas inoculadas. 

Com base nas observações de alta população de Pseudomo-

nas sp, nos isolamentos de x.albilineans, a partir de plantas doentes con 

geladas por 15 ou mais dias para destruir parcialmente a população de E.

herbicola, estima-se que a frequência real desta bactéria, nas plantas, 

deveria ser maior que a detectada neste trabalho. 

Entre os fatores que poderiam estar relacionados com os re 

sultados obtidos poderia citar-se a baixa capacidade competitiva desta 

bactéria, no meio de cultura usado. Sendo que o meio de ãgar de Wilbrink 

possui, como fonte de carbono, sacarose, normalmente não utilizada por 

Pseudomonas ·sp, (PANAGANOPOULOS, 1969), esta bactéria cresceria provavel

mente utilizando os produtos de decomposição de sacarose pela ação da 
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autoclavagem (COCHRANE, 1958) ou das outras bactérias que crescem junto 

a elas. 

Os isolados P1 e P2 de Pseudomonas sp, foram caracteriza

dos segundo os testes recomendados por PANAGANOPOULOS (1969), apresentan

do caracteristicas similares aos isolados desse autor, obtidos de videi

ra. As reações dos isolados de cana foram oxidase positivo, dehidrolase 

positivo e negativo para hipersensibilidade em fumo. A reação de fluo

rescencia em meio de cultura de King (B) não foi definida. 

5.2. Testes de Relações entre X.aZbiZineans, E.herbiaoLa e Pseudomonas 

sp, em Meio de Cultura 

5.2.1. Crescimento de X.aLbiLineans e E.herbiaoZa em caldo de Wil 

brink metionina {CWm} e filtrado da cultura de E.herbiaoLa 

(FEh). 

O resultado deste teste ê apresentado na Tabela 2 e mostra 

o efeito positivo no crescimento deX.aZbiZineansexercido pelo FEh em 

comparação com o observado em CWm. 

Não houve diferenças estatisticas detectãveis entre as me

dias de crescimento de Xanthomonas aZbiLineans em CWm e na mistura desse 

meio com filtrado, indicando provavelmente, que a concentração dos fato

res de crescimento eram baixos nesse tratamento. 

Estes resultados não estão de acordo com os relatados em 

testes de estudo in vitro de relações entre E.herbiaoZa e outras bactê

rias patogênicas, (GOODMAN, 1965 e HSIEH e BUDDENHAGEN, 1974). Esta 
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diferença, porêm,.não ê totalmente comparãve1 pois esses autores utiliza

ram meios de cultura completos, em especial com alto niv�l de nitrogênio 

orgânico e, neste caso, o meio de cultura contem, apenas, uma quantidade 

que assegure o crescimento bacteriano. 

A inibição do crescimento de E.herbiaoia, em seu prõprio 

filtrado, assemelha-se com o fenômeno observado por BRAITHWAITE et alii 

(1974), no seu estudo da relação de Pseudomonas aaryophyiti e Corynebac

teriwn sp, em cravo. Nos dois casos, não poderia excluir-se a possibili

dade de acontecer esgotamento do substrato, alem de inibição por catabõ

litos, liberados ao meio. Entre eles, a alta quantidade de ãcido, que 

faz mudar o pH inicial do meio de cultura, de 6,7 atê 4,5 a 4,7, apôs o 

crescimento de E.herbiaoia. 
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Tabela 2. Crescimento de ErtiJinia herbicota e Xanthomonas albitineans, em 

caldo de Wilbrink- metionina (CWm) e filtrado �a cultura de 

E.herbicola (FEh).

Transmitância (%} da suspensa o 

Tratamentos bacteriana nas repetições Media 

I II III IV 

l. FEh + X.albitineans 87 86 87 88 87,00 b* 

2. CWm + X.atbitineans 95 96 93 97 95,25 a 

3. FEh + CWm (1:1) +
X. a tbi Uneans 92 91 92 94 92,25 a 

4. FEh + E.herbicota 73 74 74 76 74,25 c 

5. CWm + E.herbiaota 57 55 55 57 56,00 d 

* As médias com letras iguais não diferem estatisticamente.

OMS: 3,53 CV= 1,57%

5.2.2. Crescimento de x.atbilineans e dois isolados de Pseudomo-

nas sp, em caldo Wilbrink-metionina (CWm) e filtrado da 

cultura de E.herbicota (FEh). 

Dos resultados deste teste, expostos na Tabela 3, se deduz 

que a média do crescimento de X.atbilineans em FEh foi estatisticamente 

superior ao apresentado em CWm. Este efeito foi inverso para os dois iso 

lados de Pseudomonas sp. A inibição de espécies de Pseudomonas, por E. 

herbicola foi relatado por CROSSE (1965). 
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A inibição exercida pelo FEh a Pseudomonas sp. pode estar 

relacionada com sua baixa população, em meio de cultura sólido, quando 

cresce junto a E.herbiaoZa (Tabela 1). Da mesma forma, justificarã a 

maior frequência observada em cana-de-açúcar congelada, com baixa popula

ção de E.herbiaoZa. 

Substâncias tais como bacteriocinas poderiam estar envol

vidas nesta relação pois VIDAVER (1974) reportou a produção delas por E. 

herbiaoZa. Outros fatores, tambêm agindo em Pseudomonas sp, podem ser o 

abaixamento do pH do meio de cultura e/ou esgotamento do substrato. 

Tabela 3. Crescimento de Xanthomonas aZbiZineans e dois isolados de Pseu 

domonas sp, em caldo de Wilbrink-metionina (CWm) e filtrado da 

cultura de El'Winia herbiaoZa (FEh).

Tratamentos 

1. CWm + X.a7,bilineans ( x,)

2. FEh + X.albilineans ( X1) 
3. CWm + Pseudomonas sp (P1)
4. FEh + Pseudomonas sp (P1)
5. CWm + Pseudomonas (P2)
6. FEh + Pseudomonas (P2)

* As medias.com letras iguais

Transmitância (%) da suspensao 
bacteriana nas repetições 

I II III IV V 

92 92 85 87 86 

81 83 82 80 81 

52 57 52 51 53 

74 76 78 78 78 

51 57 53 60 57 

80 81 82 80 81 

não diferem estatisticamente. 

OMS (1%) = 5,75 CV= 3,31%.

Media 

88,40 a* 

81,40 b 

53,00 e 

76,80 b 

55,60 e 

80,80 b 
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5.2.3. Ef�ito da concentração da cultura de E.herbiao"la filtrada, 

sobre o crescimento de dois isolados de x.aibilineans. 

Da anãlise da Tabela 4, que contem os resultados deste tes 

te, pode deduzir-se que houve efeito, estatisticamente significativo, da 

concentração de talos da cultura de E.herbiaoia filtrada, no crescimento 

dos dois isolados de X.albilineans. Não existiram diferenças de cresci-

mente dos dois isolados nos três meios de cultura. 

O crescimento foi crescente, a partir de CWm, FEh 68% e 

FEh 40%, mostrando o efeito positivo da concentração de E.herbiaoia, no 

crescimento de X.albilineans. A concentração dos fatores de crescimen

to no FEh e proporcional a concentração de células de E.herbiaoia e por

tanto,. a quantidade de substâncias liberadas ou alteradas no meio. 
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Tabela 4. Efeito .da concentração de talos da cultura de Eruinia herbico

ia filtrada no crescimento de dois isolados de-Xanthomonas ai

biZineans 

Transmitância (%) da suspensa o 

Tratamentos** bacteriana nas repetições Media 

I II III IV V 

1. FEh de 40% + X.ai-
biZineans ( x

1
) 76 75 75 73 76 75,00 c* 

2. FEh de 68% + X.ai-
bi Uneans ( x

1 
) 82 82 80 81 80 81,00 b 

3. CWm + X.aZbiZi-
neans (X1) 91 90 92 95 95 92,60 a 

4. FEh de 40% + X.ai-
biZineans (X

2
) 77 77 75 75 76 76,00 e 

5. FEh de 68% + X.ai-
bi Zineans ( x

2
) 82 83 83 82 83 82,60 b 

6. CWm + X.aZbiZi-
neans (X2) 95 92 92 95 97 94,20 a 

* As médias com letras iguais não diferem estatisticamente.

OMS (1%) = 3,65 CV= 1,82% 

** FEh: filtrado da cultura de E.herbicoZa, e CWm: caldo de Wilbrink - me-
tionina. 

5. 2 .4. Crescimento de X.aZbiZineans no filtrado da cultura de E.

herbicoZa (FEh) aquecido 

Segundo consta na Tabela 5, o aquecimento do filtrado, por 

diferentes periodos, a soºc, diminuiu o seu efeito no crescimento de 
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X.albilineans, e� comparaçao com o filtrado sem aquecimento.

O aquecimento por 20 a 30 minutos afetaram mais intensamen 

te a qualidade do filtrado que 10 minutos. 

Quando autoclavado, o FEh perdeu, significativamente, suas 

propriedades, porêm, em proporção inferior que os tratamentos a 60°c. Es

te fato poderia atribuir-se a modificação dos componentes exercido pela 

alta temperatura e pressão exercida, sendo provavelmente estes fatores de 

natureza diferente que os denaturados a 60°C. 

Estes resultados induzem a acreditar que muitas das subs

tâncias do filtrado, que favorecem o crescimento do patõgeno, são tenno

lâbeis provavelmente proteínas. 

Tabela 5. Efeito do aquecimento do filtrado da cultura de ENinia herbi

oola (FEh), no crescimento de Xanthomonas albilineans 

Tratamento do filtrado Transmitância (%) das suspensoes 

por aquecimento nas repetições Media 

I II III IV V 

1. FEh a 6o0c por 10 minutos 94 94 95 94 94 94,20 b* 

2. FEh a 60°C por 20 minutos 95 96 96 96 96 95,60 a 

3. FEh a 60ºc por 30 minutos 97 96 96 96 97 96,40 a 

4. FEh autoclavado a 121°c
por 15 minutos 89 89 88 88 89 88,60 e 

5. FEh sem aquecimento 79 78 79 79 80 79,00 d 

* As mêdias com letras iguais nao diferem estatisticamente.

OMS ( 1%}: 1,38 CV= 0,63%.
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5.2.5. Efeito do filtrado da cultura de dois isolados de Pseudo

monas sp {P1 e P2), no crescimento de x.aZviZineans

Os dados da Tabela 6 indicam a inibição do crescimento de 

X.aZbiZineans em filtrado da cultura dos dois isolados de Pseudomonas sp.

Não houve diferença de efeito entre os isolados P1 e P2 em

relação ao crescimento de x.aZbiZineans. 

A inibição exercida por Pseudomonas f'luarescens sobre X. 

ca:mpesrns, x.vesicatoria e X.phaseoZi, foi reportada por -Hsu e DICKEY 

(1972), concordando com os dados ora obtidos. 

Tabela 6. Efeito do filtrado da cultura de Pseudomonas sp sobre o cresc.:!. 

mento de Xanthomonas aZbiZineans 

Tratamentos 

1. CWm**

2. Filtrado de Pseudomonas
sp (B1)

3. Filtrado de Pseudomonas
sp (B2}

Transmitância (%) da suspensão 

nas repetições 

I II III IV V 

79 78 89 89 80 

85 86 86 92 89 

81 89 87 88 88 

* As medias com letras iguais não diferem estatisticamente.

OMS (1%) = 6,61 CV= 4,62% 

** Caldo de Wilbrink metionina. 

Mêdia 

79,0 b* 

87,4 a 

88,6 a 
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5.3. Testes de.Inoculação de Xanthomonas albilinea:ns com Erwinia her

bicola viva e morta ou com seu Filtrado em milho doce, em casa de 

vegetação 

5.3.1. Efeito da inoculação de E.herbicola, viva e morta, em mis

tura com X.albilineans, na expressao de sintomas externos 

de Escaldadura das Folhas em milho doce 

Os dados deste teste são apresentados na Tabela 7 e mos

tram a diminuição significativa, ao nivel de 1%, dos sintomas externos da 

doença, quando X.albilineans e inoculada junto a E.herbicola, seja viva 

ou morta, em milho doce. 

As mêdias dos dois tratamentos com inõculo misto de x.al

bilineans e E.herbicola resultaram ser, estatisticamente, iguais com a de 

E.herbicola isoladamente.

A porcentagem de plantas com sintomas teve tendência simi

lar ã das medias da escala de sintoma externo. 

Não houve sintomas nas testemunhas com agua ou CWm. 

A inibição na expressão de sintomas pela inoculação de E. 

herbicola junto a outros patõgenos tem sido reportado por diversos auto

res, entre eles CROSSE (1965), que observou este efeito com cêlulas vivas 

e mortas de E.herbicola junto a E.amylovora. HSIEH e BUDDENHAGEN (1974) 

reportaram a diminuição dos sintomas produzidos pela inoculação de x.ory

zae em arroz, junto a E.herbicola viva, mas não morta. Estes últimos au

tores citam, como possivel causa de proteção, a elevada taxa de crescirnen 

to de E.herbicola em relação ao patõgeno e a indução de formação de 
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substâncias de tipo fitoalexinas no hospedeiro. Estas duas possibilida

des resultam tambem aplicãveis para explicar o fenômeno ebservado em mi

lho doce, com X.atbitineans. 

A diferença na taxa de crescimento de E.herbiaota e X.ai

bitineans causaria a diminuição do inõculo real de X.atbitineans pela o

cupação da corte de infecção e exaustão rãpida de nutrientes, na ãrea ino 

culada. 

Porem, o efeito causado pelas cêlulas mortas, suspendidas 

no filtrado, poderia ser causado pela indução a formação de fitoalexinas, 

BAILEY (1971) por substâncias tipo proteinas ou aminoãcidos liberados ao 

meio por E.herbiaota, e, ou pela ativação de outros mecanismos de resis

tência da planta 
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Tabela 7. Efeitq de El'flJinia herbiaol.a, viva e morta, na expressao de 

sintomas externos de Escaldadura das Folhas em milho doce 

Sintomas externos 
Plantas com 

Tratamentos Intensidade % relativa sintomas 
media* ao trata-

mento 4 (%) 

1. X.aZbiZineans 106ce1/ml
6 -+ E.herbiaoZa 10 cel/ml

em âgua estéril 1,45 b** 59, 18 45,00 

2. X.aZbiZineans 108cê1/ml +

cultura aquecida de E.

( 8 -herbicoia 10 cel/ml) em

Caldo de Wilbrink metio-

nina 1,60 b 63,30 50,00 

3. E. hePbiao Za 106cêl/ml em

ãgua estêril 1,30 b 53,06 30,00 

4. X.aZbiZineans 108cêl/ml

em Caldo de Wilbrink me-

tionina 2,45 a 100,00 100,00 

* Dados relativos a uma escala de doença de 1 a 4, onde 1 sao plantas
sem sintomas e 4, com sintomas intensos.
Media de 5 repetições e parcelas de 4 plantas.

** As medias com letras iguais não diferem estatisticamente. 

OMS(%): 0,93 CV: 24,47%. 



51 

5.3.2. Efeito da inoculação de x.aZbiZineans com E.herbiaoia ou 

de seu Filtrado ( FEh), na expressão de s tntomas· externos 

de Escaldadura das Folhas em milho doce 

Os resultados deste ensaio foram submetidos a Anãlise de 

Variância e as medias comparadas pelo teste de Tukey, por grupos de tra

tamentos com igual concentração de talos de X.aibiZineane segundo consta 

na Tabela 8 e Fig. 1. Neste experimento observou-se a diminuição dos si� 

tomas nos tratamentos com inõculo misto de X.aZbiZineane e E. herbiaoia, 

em relação ao inoculado somente com o patõgeno. Este efeito, represen

tado por medias de doença significativamente diferentes, foi detectado p_! 

ra concentração 108 e 107 cel/ml de x.aibitineans.

O filtrado {FEh), apesar de exercer inibição dos sintomas 

de Escaldadura, não diferiu estatisticamente nas duas concentrações de 

X.aZbiZineans testadas.

As plantas testemunhas inoculadas com FEh, CWm e sem ino

cular não apresentaram sintomas. 

Os resultados deste experimento coincidiram, com os obti

dos em 5.2.1., tanto no efeito de proteção pela inoculação do patõgeno 

com E.herbicoia quanto na relação direta entre a porcentagem de plantas 

doentes e as medias de intensidaqe de sintoma externo. 

A diminuição dos sintomas, por efeito do FEh, poderia co� 

siderar-se anãlogo ao causado pela inoculação de x.aZbiZineans com célu

las mortas de E.herbiaoia, suspensas no seu prõprio meio de cultura(ítem 

5.3.1.). Nos dois casos seria possivel que estivesse envolvido, entre 

os fatores que causaram este fenômeno, a ativação dos mecanismos de re

sistência da planta, por um ou vãrios dos compostos do filtrado. 
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Tabela 8. Efeito da inoculação de Xanthomcmas aZbiZineans com ET'Winia 

herbiaoia ou seu filtrado, FEh, na expressão d� sintomas ex-

ternos de Escaldadura das Folhas, em milho doce. 

Sintoma Externo* Plantas Tratamentos preparados com 
com CWm ou FEh Intensidade % relativa aos sintomas 

media tratamentos 
(%) 3 - 5 ou 7

1. X.aZbiU.neans (108cel/ml )***

+ E. herbiao la (l08cêl/ml) 1,12 b** 56,0 10,0 
2. X. aZbiU.neans ( 1 o8cê 1 /m 1 )

em FEh 1, 50 ab 75,0 35,0 
3. X.aZbiZineans (1 o8cêl /ml) 2,25 a 100,0 60,0 

DMS (5%): 0,95 CV= 29,5 

4. X.aZbiZineans (107 cel/ml)
+ E.herbiaoZa (107 cêl /ml) 1,25 b 56,8 20,0 

5. X.aZbiUnea.ns (107cêl/m1) 2,20 a 100,0 100,0 

DMS (5%): 0, 70 CV= 27,4 

6. X. a Zbi i ineans ( 1 06 cê l /m l )
em FEh 1,38 a 68,5 30,0 

7. X. a Zbi Uneans (106cel/ml) 2,00 a 100,0 70,0 

DMS (5%): 0,70 CV= 28,4 

8. E. herbiao ia (108cê1/m1) 1,12 10,0 

* Dados relativos a uma escala de doença de 1 a 4, onde 1 sao plantas
sem sintomas e 4, com sintomas intensos.
Media de 4 repetições e parcelas de 4 plantas.

** As medias com letras iguais não diferem estatisticamente. 
DMS (5%): 1,14 CV= 29,8

*** Concentração de inõculo expresso em numero de cêlulas por mililitro. 
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5.4. Testes de Inoculação de Cana-de-AçUcar em X.albilineane, E.her

biaoia e/ou Pseudomonas sp. 

5.4.1. Efeito da inoculação de X.albilineans, E. herbicola e/ou 

Paeudomonas sp. na expressão dos sintomas internos de Es

caldadura das Folhas em cana-de-açúcar 

Como os resultados deste experimento foram obtidos atra

ves de tratamentos com diferente numero de plantas, os dados não foram 

submetidos a anãlise estatistica (Tabela 9 e Fig. 2). 

Nos dados expostos, observa-se que, quando o patõgeno foi 

inoculado em mistura com E.herbicoia, os sintomas internos de Escaldadu

ra tenderam a diminuir de intensidade, em relação direta com a concen

tração de ta 1 os de E. herbiao ia. O efetto inverso aconteceu quando Er

bJinia foi prêinoculada antes de X.albilineans. Estas tendências foram 

detectãveis tanto com o parâmetro de sintomas internos quanto com a por

centagem de plantas doentes. 

A ação .de Pseudomonas sp., quando inoculada com x.aZbiU

neans aparentemente não modificou os sintomas produzidos pela inocula-

ção de x.albilineans isoladamente. Porem, na mistura de 

sp. com E.herbiaola e X.albilineana, parece ter aumentado 

dos sintomas internos observados no tratamento com estas duas 

bactérias. 

Pseudomonas 

a inibição 

ultimas 

No geral, foi mantido, em cana-de-açúcar o efeito depres-

sivo na expressao dos sintomas, exercido por E.herbiaoia na mistura 

com X.albilineans inoculada em milho doce (5.3.1. e 5.3.2.}. 
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As. testemunhas-controle, inoculadas com l ou 2 m1 de a

gua, não mostraram sintomas. 

O resultado da preinoculação de E.herbicoZa antes de E.

amylovora foi estudado por GOODMAN (1967), tendo, nesse caso, ação anta

gônica ao patõgeno e não sinergistica como parece ser em cana-de-açúcar, 

com relação a X.albilineans.

A inibição dos sintomas internos de escaldadura, pela in.2_ 

culação de misturas de duas ou três bactêrias, pode ser originado pelos 

mesmos mecanismos, seja pela ocupação da corte de infecção e/ou por com

petição por nutrientes na região inoculada. 

Desta forma, a escassa variação de sintomas que houve en

tre inoculação de X.albilinean.s com Pseudomonas sp. e o patõgeno so, a

conteceria porque o patõgeno teria maior taxa de crescimento no hospe

deiro tratado. 
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Tabela 9. Efeito. da inoculação de Xanthomonas albilineans, 108 cê1/m1

com Erwinia herbiaola, 108 e 109 cêl/ml, e ou� Pseudomonas sp

108 cêl/ml, na expressão de sintomas internos de Escaldadura 

das Folhas, em cana-de-açúcar 

Sintoma Interno* Plantas 
Tratamentos Itens idade % relativa ao com 

mêdia tratamento 6 sintomas 
(%) 

1. X.albilineans + E.herbiaola

108 cê1/m1 2,03 83,6 55,6 

2. X.albilineans + E.herbiaola

109 cêl /ml 1,82 75,8 52,8 

3. Preinoculação com E.herbiaola

108 ce1/m1 e apõs 30 minu-
tos com X.albilineans 2,99 124,6 97,2 

4. X.albilineans + Peeudomonas
sp 2,33 97, 1 60,0 

5. X.albilineans + Pseudomonas

sp + E.he:rbicola 107 cel/ml 1,30 54,2 15,0 

6. X. a 1,bi. tineans 2,40 100,0 80,0 

* Dados relativos a uma escala de doença de l a  4 onde 1 e sem sintomas
e 4, com sintomas intensos.

Observações de 20 plantas no tratamento 1, 5 e 6 e de 36 plantas nos
outros tratamentos.
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5 .4.2. Efeito da inoculação de Pseudomonas sp e E.herbiaola, pr� 

inoculados ou em mistura, com X.albilineans, nos sinto

mas internos de Escaldadura das Folhas, em cana-de-açúcar 

Os resultados apresentados na Tabela 10 e Figura 3 são em 

geral, coincidentes com os da inoculação em milho em relação ã diminui

ção significativa dos sintomas da doença quando x.albilineans e mistura

do com E.herbicola e/ou Pseudomonas sp., em comparaçao com o tratamento 

de inoculação de x.albilineans puro. 

No teste anterior, X.albilineans junto a E.herbiaola e 

Pseudomonas sp diminuíam mais os sintomas internos que o tratamento da 

mistura das duas primeiras bactérias. Neste caso, esse efeito não foi 

perceptive1 enquanto a sintomas internos mas sim com a porcentagem de 

plantas doentes. 

No tratamento de preinoculação de E.herbiaola não foi re

produzido sinergismo com x.albilineans, provavelmente porque o potencial 

de inõculo usado neste experimento foi maior que no anterior. Desta for

ma, dado que a variedade NA56-79 ê tolerante ã Escaldadura, ter-se-ia 

alcançado o mãximo de doença possivel estimado tanto em relação aos sin

tomas internos, quanto como a porcentagem de plantas doentes. 

As diferenças observadas entre os dois exnerimentos e� 

cana-de-açúcar, no efeito dos inõculos usados, mistura de x
4 

e x
5 

e x
5

sõ, sugere a ocorrência de proteção cruzada por isolados de diferentes 

níveis de patogenicidade. 

Os resultados da preinoculação de E.herbiaola seriam con

cordantes com os obtidos em milho doce (Tabela 7), pela ação do filtrado 
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de sua cultura nos sintomas externos de Escaldadura. Esse efeito foi 

maior quanto menor foi a concentração do inõculo utilizada. 

Da anãlise dos dados apresentados pode-se deduzir que a 

população bacteriana interna das plantas, os componentes do inõculo e a 

reação do cultivar são importantes para a expressão de sintomas da doen

ça. Esta interação de fatores pode também ser avaliada com a porcenta

gem de plantas doentes, parâmetro que serviria para avaliar a eficiência 

do método de inoculação, e também a proteção das plantas ao nivel máximo, 

ou seja, plantas sem sintomas. 
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Tabela 10. Efeito da inoculação de Pseudomonas sp e E.hePbicoia, pre

inoculados ou em mistura com X.aZbitineans nos sintomas in

ternos de Escaldadura das Folhas, em cana-de-açúcar 

Tratamento com 108 cel/ml
Sintoma interno* Plantas 

com 
de cada bactéria Intensidade % relativa ao sintomas mêdia tratamento 5 

(%) 

1. Preinoculação de E.hePbicoia

e depois X.atbitineans 2, 74 a** 98,9 100,0 

2. Preinoculação de Pseudomonas

sp e depois X.atbitineans 2,0 b 71,2 61,9 

3. X.at.bitineans + E.herbiooia 1,31 e 46,6 28,6 

4. X.at.bitineans + E.herbiooia

e Pseudomonas sp 1,33 c 47,3 42,9 

5. X. a tbi U.neans 2,81 a 100,0 100,0 

* Media de 21 plantas avaliadas com escala de doença de l a  4 onde 1 e
planta sem sintomas e 4, com sintomas intensos.

tt OMS (1%): 0,57 CV= 26%.
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6. DISCUSSÃO

O exame da população bacteriana interna de plantas de ca

na-de-açücar, sadia e doente, indicam diferenças qualitativas e quanti

tativas elevadas, ficando evidente a predominância de E.herbicoLa, em 

plantas com sintomas crônicos e agudos de Escaldadura das Folhas. A con

cordância dos levantamentos efetuados em plantas obtidas no campo, e a

quelas inoculadas, confinnam a relação de E.herbicoia com doenças de ca

na-de-açücar tais como Escaldadura das Folhas e Raquitismo da Sequeira 

(RSD) sugeridas por AKIBA (1978) e SUDO (dados não publicados). 

LAST e WARREN (1972) referem-se a populações de 107 a 109

células microbianas por grama de tecidos de outras gramineas. Em cana

de-açücar, o tecido macerado de plantas, originado de gemas isoladas tr! 

tadas tennicamente (SILVA, 1973), a população total de bactérias cons

tituintes maioritãrias da flora interna, atingiu 105 células por cm3 de

tecido, ou seja, inferior ao numero anterionnente relatado. 

Admitindo-se que o tratamento tênnico tenha diminuido a 

população bacteriana inicial nas plantas, isto ê, as bactérias residentes 
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(LEBEN, 1974), incluindo as patogênicas, poderia este efeito se refletir 

no mecanismo de resistência das plantas variando sua suscetibilidade a 

doenças. Este fenômeno explicaria a maior suscetibilidade ao agente ca.!!_ 

sal do carvão da cana das plantas originadas de gemas assim tratadas 

(BAILEY, 1978). 

A alta concentração de bactérias encontrada nas plantas 

inoculadas com X.aZbiZineans ê comparãvel aos resultados obtidos por BAl 

LEY (1977), em cana-de-açücar com RSD. Desta forma, o método de micros

cõpio de contraste de fase para diagnose e triagem de RSD sugerido por 

GILLASPIE et alii (1976), não seria especifico para essa doença e seu 

emprego estaria condicionado ao conhecimento da flora caracteristica de 

cada cultivar, sem doença. 

Outra prãtica comum, a utilização do caldo bruto de plan

tas com escaldadura como inõculo, resultaria pouco recomendãvel, em vis

ta da quantidade e composição da microflora bacteriana e das interações 

entre as bactérias estudadas. Assim, as respostas dos cultivares sub

metidas ã inoculação poderão variar devido aos outros microrganismos que 

acompanham o patõgeno nesse caldo, afetando a manifestação do genõtipo. 

Os nossos resultados e a experiência de HSIEH e BUODENHA

GEN (1974), em arroz, que obtiveram a supressão temporal no aparecimento 

de sintomas, apõs a inoculação de E.herbiaoZa e x.oryzae poderia expli

car os resultados controvertidos dos testes de seleção de cultivares d�

pois de inoculado com o caldo bruto contendo X.aZbiZineans e estar cor

relacionado também com as caracteristicas das epidemias de Escaldadura. 
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Col')siderando que, por observações no 1aboratõrio da ESALQ, 

em plantas de cana-de-açúcar crescidas em clima seco, foi constatada p.2_ 

pulação bacteriana menor que em clima Ümido, fato jã reportado para Po!_ 

to Rico (LEBEN et alii, 1967), e que parece existir relação entre o re

gimen de ãgua e doença (PERSLEY, 1973b), presume-se que estes dois fa

tores, clima e população de bactérias, sejam importantes para detenni

nar a ocorrência dos surtos desta doença. 

Assim, sugere-se que em periodos secos, plantas com baixa 

concentração de X.aibilineans e das outras bactérias residentes, não mo! 

trariam sintomas. Posteriormente, a medida em que aumentasse a umidade, 

E.herbicoia, por possuir uma lag fase e tempo de geração mais curto que

x.aibiiineans, incrementaria mais rapidamente liberando e modificando

substâncias do meio, que favoreceriam o desenvolvimento do patÕgeno. Uma 

vez elevada sua concentração e potencial de inõculo, a planta começaria 

a mostrar sintomas. 

No sistema proposto poderiam participar bacteriõfagos es

pecificos para E.herbiaola (HARRISON, 1968), que tenderiam a aumentar a 

sua atividade 1isogênica com o crescimento intenso da população desta 

bactéria. Este fator tambêm favoreceria X.albilineans, pela liberação 

de nutrientes. 

Tanto os bacteriôfagos como Pseudomonas sp agiriam como 

fatores de equilibrio. Pseudomonas sp. seria inibida por E. herbiaofa

e ela, por sua vez, inibiria X.albilineans.

Nos experimentos conduzidos existiu diferença de efeito 

na expressão de sintomas de Escaldadura das Folhas, nas plantas inoculadas 
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com X.albitineans e E.herbicoia ou Pseudomonas sp, em mistura ou com Pr'! 

inoculação da bactéria não patogênica. Assim, as relações de· inibição 

ou favorecimento do crescimento de x.albilineans exercido in vitro pe

lo filtrado de Pseudomonas sp e E.herbicoia, respectivamente, foram re

produzidas in vivo somente quando estas bactérias foram preinoculadas. 

Estes resultados concordam com o sugerido por HSU e DICKEY 

(1972), para relações entre microrganismos e seu efeito na doenç�, depe!!_ 

dendo do método de inoculação. Segundo eles, o resultado do sistema pa

tõgeno-residente-hospedeiro seria manifestado pela inoculação conjunta 

dos dois microrganismos e que o efeito da relação patôgeno residente se

ria evidenciado pela preinoculação. 

O papel de E.herbicola deveria também ser investigado em 

outras doenças de cana-de-açúcar ãs quais foi associada tais como Raqui

tismo da Soqueira, Sereh e Estrias Clorõticas. 

Em geral, as diferentes experiências executadas neste tra 

balho confirmaram a importância de estudar a interferência das bactérias 

residentes não patogênicas nas doenças e abre a possibilidade de maio

res estudos neste campo de pesquisa. Em relação ã Escaldadura das Fo

lhas, sugere-se a necessidade de analisar a oscilação populacional bacte 

riana no ciclo de crescimento, em plantas sadias e doentes e a relação da 

flora interna com outros fatores de debilitamento, tal como falta de ni

trogênio na expressão desta doença. 
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7. CONCLUSOES

Dos resultados obtidos no presente trabalho, e de sua dis 

cussao, podem ser tiradas as seguintes conclusões: 

1. A microflora bacteriana interna de cana-de-açúcar, in

terfere na ocorrência de Escaldadura das Folhas. 

2. O método de estudo das relações entre bactérias, in 

vitro estimado pela ação do filtrado da cultura de um isolado sobre ou

tro foi considerado eficiente. 

3. O milho doce pode substituir a cana-de-açúcar para pe�

quisar as relações entre Xanthomonas atbitineans e outras bactérias. 

4. O efeito das relações entre bactérias in vivo, foi evi

dente tanto na intensidade de sintomas quanto na percentagem de plantas 

com sintomas. 

5. Apre-existência de Eruinia herbiaola e Pseudanonassp.

em plantas inoculadas com Xanthomonas atbitineans altera o nivel de 
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resistência a doença apresentado pelo cultivar testado. 

6. O uso de caldo bruto de plantas de cana-de-açúcar com

Escaldadura das Folhas, como inõculo, não ê adequado para testes de re

sistência de cultivares. 

7. As evidências de relações entre E't'IJJinia herbiaoia com

Escaldadura das Folhas, e com Raquitismo da Soqueira mostram a necessida 

de de considerar os microrganismos residentes do xilema nos estudos de 

doenças, em especial, por seus efeitos epidemiolÕgicos. 



8. SUMMARY

ln this work, qualitative and quantitative interna1 

bacteria1 population of healthy sugarcane plants and others that had 

been inoculated with Xanthomonas atbitineans {Ashby) DAWSON were 

evaluated; also in vivo and in vitro studies were performed in 

connection with the relationships between the pathogen and Eruinia her

bicoia (Lohms) Dye and/or with Pseudomonas sp. 

Bacterial populations living inside healthy and diseased 

stalks were differente. 

ln laboratory experiments of relationship, the growth of 

three bacterias were compared in the Wilbrink 1 s methionine broth, 

filtrate of Eruinia herbicoia (FEh) culture and in the filtrate of 

Peeud.omonas sp. culture. The FEh inhanced the growth of x.atbiti

neans but inhibited Pseudomona.s sp. This effect increased with higher 

concentration of cells in the filtrate culture of Eruinia herbicoia 

and decreased with heating. 



69 

In the greenho��e, sweet corn showed decrescent external 

symptoms of leaf scald when X.aZbiZineans were inoculated mixed with 

Eruinia herbicoZa alive or dead or its filtrate. This effect was directly 

related to the concentration of Eruinia herbicoZa 

proportional to the concentration of x.aZbiZineans. 

and i nverse 1y 

Inoculating X.aZbiZineans mixed with E. herbiaoZa or 

Pseudomonas sp in sugarcane variety NA56-79 caused a reduction of the 

internal symptoms of leaf scald. Inhibition increased with higher 

concentrations of E.herbicoZa. When the two non-pathogenic bacteria were 

preinoculated in the plants before x.aZbiZineans, internal symptoms of 

the disease were inhanced with E.herbicoZa and reduced with Pseudomonas. 

It is hereby suggested that these relationships have a 

connection with the variations noted in the inoculation results obtained 

from sugarcane varieties inoculated with diseased cane juice during the 

resistence tests to this desease, and, assuming that, if happens in 

the field, they should constitute one of factors which interfere in the 

production of leaf scald in epiphytotic 1evel. 
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