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REAÇÃO DE PLANTAS CÍTRICAS À BACTÉRIA Xyle/lafastidiosaEM 

FUNÇÃO DE DIFERENTES MÉTODOS DE INOCULAÇÃO 

Autora: Ariane Busch Salibe 

Orientador: Prof Dr. Francisco de Assis Alves Mourão Filho 

RESUMO 

A Clorose Variegada dos Citros é uma doença bacteriana que afeta a 

citricultura brasileira, reduzindo acentuadamente a produtividade da cultura. Neste 

trabalho, dois diferentes experimentos foram realizados com objetivo de ampliar o 

conhecimento sobre a doença CVC, determinando a gama de hospedeiros da Xylella 

fastidiosa dentro da subfamília Aurantioideae e verificando o melhor método de 

inoculação do pató_geno em plantas cítricas. Os experimentos foram conduzidos nas 

instalações do Departamento de Produção Vegetal da USP/ESALQ, em Piracicaba, SP e 

avaliados através de testes moleculares e serológicos realizados no laboratório de 

Biotecnologia Molecular do Centro de Citricultura "Sylvio Moreira", Cordeirópolis, SP. 

Para o primeiro experimento� foram produzidas mudas de 31 representantes de espécies 

da subfamília Aurantioideae enxertados em limão 'Cravo' e inoculadas através de dois 

métodos, encostia de mudas infectadas e introdução de suspensão bacteriana no caule da 

muda. Os resultados do teste molecular PCR indicaram que todas as variedades de laranja 
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doce testadas, como também a laraaja Azeda 'São Paulo' e a cidra 'Etrog', foram 

hospedeiras ao patógeno da CVC e que a maior concentração da bactéria foi determinada 

pelo teste ELISA na variedade laranja 'Hamlin'. No segundo experimento foram 

avaliados quatro métodos de inoculação da X fastidiosa: A. encostia de mudas 

infectadas, B. enxertia de pecíolos, C. garfl:!,gem lateral de ramos finos e D. inoculação 

com agulha de um concentrado da bactéria. As plantas testes foram as seleções de laranja 

'Pera' Pira�gi, GS 2000 e Ipiguá e a tangerina 'Cravo'. Avaliações mensais com o teste 

PCR, realizadas durante um período de oito meses, indicaram que os métodos mais 

eficientes em ordem decrescente foram B
,. 
A,. C e D. 



REACTION OF CITRUS PLANTS TO THE BACTERIA -4),lella fastidiosa 

RELATED TO DIFFERENT METHODS OF INOCULATION 
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SUMMARY 

Citrus variegated chlorosis is a bacterial disease presently affecting the 

citrus industry in Brazil, marked!_y decreasing the _productivity of the orchards. ln this 

research work, two different experiments were conducted with objective of enlarging the 

knowledge about the disease, determinin_g the range of hosts of the _pathogen Xylella 

fastidiosa in the sub-family Aurantioideae and finding the best method of the bacteria in 

the citrus plants. The experiments were conducted in the laboratories and facilities of the 

Department of Plant Production of the ESALQ/University of São Paulo, in Piracicaba, 

SP and evaluated with the use of molecular and serological tests accomplished in the 

Laboratory ofBiotecnology ofthe Citrus Research Center/IAC, Cordeirópolis, SP. ln the 

first experiment, test _plant of 31 varieties and s_pecies representatives of the sub-family 

Aurantioideae were produced, budded on 'Rangpur' lime. They were inoculated by two 

methods, lateral approach graftin_g and introduction of bacterial suspension into the main 

stem of the nursery plants. The results of the PCR molecular test indicated that all 

varieties of sweet orange teste� as well as 'São Paulo' sour orange and the 'Etrog' 
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citron were hosts of the pathogen. The highest concentration of the bacteria was 

determined by ELISA test to occur in the test plants of 'Hamlin' orange. ln the second 

experiment, the efficiency of four methods of inoculation of the bacteria X fastidiosa 

were evaluated: A approach grafting of infected seedlings, B. petiole budding, C. 

grafting of young branches and D. inoculation of bacterial suspension with needle. Tests 

plants were those of 'Pera' sweet orange selections Pirangi, IAC 2000 and Ipiguá and 

'Cravo' mandarin. Monthly evaluations with PCR test carried on during a period of eight 

months revealed a marked difference between the methods of inoculation, according with 

the decreasing order of e:fficiency B, � C and D. 



1. INTRODUÇÃO

Existem basicamente três grandes regiões produtoras de citros no mundo: 

o Brasil, os Estados Unidos e a somatória dos países da bacia do Mediterrâneo. Dentre

elas, o Brasil é o que possui a maior população mundial de plantas cítricas, estimadas em

cerca de 300 milhões de árvores jovens e adultas, ocupando uma área de um milhão de

hectares. É o maior produtor e exportador de suco cítrico concentrado, __gerando divisas

da ordem de 1,5 bilhão de dólares anuais. Segundo Amaro (1999), oitenta por cento de

todas as árvores cítricas e quase a totalidade das indústrias processadoras do Brasil estão

1ocalizadas no Estado de São Paulo.

Observa-se, contudo, uma desaceleração no plantio de novos pomares 

devido ao elevado custo de implantação, como também pela disseminação do Cancro 

Cítrico e da Clorose Variegada dos Citros (CVC) que aumentaram os riscos de perdas 

dos recursos investidos (Amaro, 1999). 

A CVC é uma doença causada por uma bactéria limitada aos vasos do 

xilema, denominada Xylella fastidiosa Well que induz perdas estimadas em 30% da 

produção (AGRIANUAL 99). Diversas medidas preconizadas recentemente visam evitar 

a entrada de CVC em áreas isentas do patógeno, atenuar seus efeitos e dificultar sua 

disseminação no pomar. 

A X fastidiosa depende obrigatoriamente de insetos vetores para sua 

disseminação natural e penetração em tecido vegetal suscetível. Sabe-se atualmente que 

são onze as espécies de cigarrinhas capazes de transmitir a bactéria da CVC. Outra 

forma de disseminação dessa bactéria em citros é através do uso de material propagativo 

contaminado que toma, em curto prazo, uma muda inadequada para a produção de frutos 

cítricos. 
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Os sintomas apresentados pela planta cítrica afetada são pouco 

específicos e lembram deficiência de micronutrientes como Zn e Mo e ainda toxidez de 

boro. Os frutos são pequenos, de casca lisa e muito coloridos, formam-se em penca e em 

grande número. As folhas das plantas com CVC mostram clorose intemervais com 

pontuações pardas visíveis em ambos os lados do limbo foliar. Sintomas estes que 

podem aparecer inicialmente em um ramo ou em toda planta, levando à redução das 

brotações e, conseqüentemente, a um menor desenvolvimento da planta. 

Esta doença parece afetar todos os cultivares comerciais de laranjeira 

doce no Brasil (Lee et al, 1992), sendo que até o momento, não foi observada em 

pomares de limão verdadeiro, lima ácida 'Tahiti', tangor 'Murcote' e tangerina 'Ponkan' 

(Beretta et al, 1993). 

A identificação de variedades e espécies dentro do Citrus e gêneros afins, 

que apresentem tolerância ou resistência ao patógeno e o estudo de fatores que 

interferem nessa reação são fundamentais na luta contra este patógeno. As informações 

obtidas em estudos sobre resistência fornecem apoio aos citricultores e aos melhoristas 

para uma futura obtenção de variedades de laranja doce resistentes à X fastidiosa. Nesse 

sentido, conduziu-se o presente trabalho de pesquisa objetivando-se determinar a gama 

de hospedeiros da X fastidiosa dentro da subfamília Aurantioideae e estudar a melhor 

técnica de inoculação da bactéria. 



2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Origem e classificação botânica das plantas cítricas 

As plantas cítricas são originárias das regiões tropicais e subtropicais do 

continente asiático e ilhas adjacentes. Seu cultivo restringe-se a uma faixa do globo 

terrestre entre 40°N e 40ºS de latitude onde a temperatura mínima geralmente é superior 

a -7ºC (Davies & Albrigo, 1994). 

Segundo Tanaka (1954}, são definitivamente quatro as regiões de origem 

dos citros. A primeira delas envolve a Indochina, a Malásia, o leste da Índia e as Ilhas do 

Pacífico, a segunda região seria as margens do rio Y angtze, a terceira o sul da China e a 

quarta e última, o Japão. 

Gmitter & Hu (1990) sugeriram que uma porção substancial do "pool" 

genético dos citros, representado por várias espécies indígenas, descritas por 

pesquisadores chineses que avaliaram o mecanismo natural de dispersão das espécies, 

mostra forte evidência que Yunnan e áreas próximas da China tiveram um papel crítico na 

origem e distribuição das novas Citrus sp. 

No Brasil, as citrinas foram introduzidas pelos portugueses por volta de 

1540, provavelmente na Bahia (Moreira & Moreira, 1991), sendo que, atualmente, a 

maior área cultivada dos citros encontra-se situada no Estado de São Paulo. 

· O gênero Citrus pertence à subtribo Citrinae, tribo Citreae, subfamília

Aurantioideae e família Rutaceae. Segundo Swingle & Reece (1967), a subtribo Citrinae 

apresenta 12 gêneros que reunidos em três grupos, que são os seguintes: 

• Grupo dos "citros primitivos" (Severinia, Pleiospermium, Burkillantlms, Limnocitrus



e Hesperathusa); 

• O grupo dos gêneros "próximos a citros" (Citropsis e Atalantia)

4 

• E o grupo dos "citros verdadeiros" que inclui o gênero Citrus e cinco outros gêneros,

a saber Eremocitrus, Poncirus, Fortunella, Microcitrus e Clymenia.

Na grande maioria das espécies de Citrus, Fortunella e Poncírus, o 

número de cromossomos é n = 9, sendo a diploidia (2n = 18) a condição normal desses 

grupos de plantas (Swingle & Reece, 1967). Exceções, todavia, podem ser verificadas 

como é o caso da lima ácida 'Tahiti' (2n = 3x = 27) que se mostra poliplóide (Pompeu 

Júnior, 1980). 

A situação taxonômica das tribos, subtribos, gêneros e espécies da 

subfamília Aurantioideae é bastante complexa devido à alta taxa de hibridizaç_ão existente 

entre eles (Swingle & Reece, 1967). A posição botânica das plantas cítricas, segundo 

Swingle pode ser verificada na Quadro 1. 

Quadro 1. Chave dicotômica da posição botânica das espécies pertencentes à família 
Rutaceae. 

Subfamília Tribos 
Citreae Auranlfoideae Spatheloideae Rhabdodendroideae Clausenae Rutoideae Toddaleideae Dictyolomatoideae Flindersioideae 

(Salibe, 1969) 

Família Rutaceae Subtribos Gêneros 
.B"atsamocitrinae Tripliasünae Citrínae Micromelinae Oauseninae Merriliinae 

Hesperethusa 
Cftrus 
JrurltJ1lanthus 
Pleíospermium 
Citr-0psis 
Limnocitr.us 
Severino 
-Clymenia polyandra 
Atalarttia 
Ponctru-s trifoltata 
ForttmeHa 
Eremocitrus-glauca 
Microcitrus 

Sub êneros Es ' ies 
P-apedà 

Euc-itrus 

IC: ichangensis 
C. lâtipes
e celeliica 
.C. .macroptera 

. C hystri-x 

e.medica
C. limon
-C. reticulata
C.�s
C. paradisi
C. aurantifolia
e. sinensis
e. aurantium
C. tachibana
C. indica
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A classificação das espécies de citros é muito controvertida e a literatura 

dá destaque a alguns estudiosos que tentaram realizá-la. Entre eles estão: 

• Linnaeus (1753) que reconheceu somente duas espécies, Citrus medica L. e

Citrus aurantium L (citado por Barrett & Rhodes, 1976).;

• Swingle (1943) que relatou a existência de 16 espécies no gênero Citrus, sendo

citado como excessivamente conservador;

• Tanaka (1954) que descreveu 162 espécies, mas reconhecido por alguns criticos

como exagerado por ter incluído em sua classificação muitos híbridos que não

garantem a condição de espécie;

• E Hodgson (1967) que, embora admitisse o sistema de Swingle, reconheceu ou

aceitou a validade de um certo número de espécies descritas por Tanaka.

A tendência é aceitar o sistema intermediário de Hodgson que, embora 

recentes, estudos de quimiotaxonomia (Scora & Kumamoto, 1983) e morfologia de 

plantas (Scora, 1988) sugerem a existência de apenas três grupos em Citrus. O primeiro 

"Grupo de Citrus medica L." consiste de Citrus medica L., Citrus aurantifolia L. e 

Citrus limon Burrn. F. O segundo "Grupo de Citrus reticulata Blanco" resume-se à 

Citrus reticulata Blanco, Citrus sinensis L. Osbeck, Citrus paradisi Macf, Citrus 

aurantium L. e Citrus jambhiri Lush. E o terceiro "Grupo Citrus grandis L. Osbeck" 

restringe-se ao C. grandis L. Osbeck. Os mesmos autores relatam a existência de uma 

quarta espécie denominada Citrus halimii, uma espécie ácida encontrada nas florestas das 

montanhas no sul da Tailândia e oeste da Malásia, mas sem importância comercial. Estes 

grupos derivaram de estudos utilizando dados bioquímicos, morfológicos e anatômico$ e 

mesmo o grau de poliembrionia. 

De acordo com estudos realizados por Scora & Kumamoto (1983) e 

Barrett & Rhodes (1976), as cidras (Citrus medica L.), as toranjas (C. grandis L. 

Osbeck) e as tangerinas (Citrus reticulata Blanco) são as únicas espécies verdadeiras de 

importância comercial. Provavelmente, os outros biótipos têm origem hfürida, sendo 

mantidos pela propagação de forma apomítica. A laranja doce parece ser um híbrido (ie 

tangerina com limão 'Rugoso' ou C. grandis L. Osb., e a lima ácida um tri-híbrido 
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envolvendo C. medica, C. grandis e Microcitrus (Scora, 1988). A condição de apenas 

três espécies ancestrais é apoiada por estudos baseados em isoenzimas, RFLP e 

minissatélites (Roose, 1988; Luro et al, 1992). 

Malik et al. (1974) estudaram a origem do limão verdadeiro, comparando

º com cidra e lima ácida 'Galego'. As análises cromatográficas do óleo da casca e da 

folha de ramos com frutos maduros tomaram possível concluir que eles devem pertencer 

a uma mesma espécie. Provavelmente, a cidra seria um dos progenitores, havendo 

contudo, uma carga genética proveniente de um grupo fora da cidra que juntamente com 

a lima ácida teria contribuído para sua origem. 

Scora et al. (1988} realizaram uma pesquisa filogenética para verificar a 

posição taxonômica de C. halimii Stone. Análises foram feitas com extratos foliares para 

avaliação de isoenzimas de transaminase glutâmica oxalacética separadas em gel de 

amido por eletroforese. Foram incluídos no estudo treze espécies de Citn1s, q_uatro de 

Fortunella,, cinco de Microcitrus, uma Clausena e uma Clymenia. Os resultados 

indicaram que a alta freqüência de homozigose está relacionada ao isolamento genético 

do C. halimii, que mostrou homozigose em oito dos locus enzimáticos estudados. Esta 

tendência para homozigose indica a possibilidade de uma origem mais distante, como foi 

sugerido para cidra, toranja e tangerina por Handa et ai. (1986). 

Agarwal (1992) pesquisou a meiose de diferentes espécies de citros, como 

por exemplo, Citrus amblycarpa, Citrus canaliculata, Citrus depressa, Citrus hystrix, 

Citrus keraji, Citrus macrophylla, Citrus nakoor e Citrus shukokan. O número de 

cromossomos foi 2n = 18 em todas as espécies, com uma formação regular de bivalentes 

na meiose, indicando que os genomas de cada espécie eram homólogos e não 

apresentavam grandes diferenças estruturais. A presença de associações secundárias de 

bivalentes em C. canaliculata, C. hystrix, C. keraji, C. macrophylla e C. shukokan foi 

considerada indicativa de origem híbrida destas espécies. 

A existência de híbridos intergenéricos é comum entre Citrus spp e 

gêneros afins. Davies & Albrigo (1994) relataram um elaborado sistema de nomenclatura 

de híbridos desenvolvido por Swingle. Exemplos desta nomenclatura são: citranges 
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[Poncirus tr!{oliata (L.) Raf x C. sinensis], citrandarins (P. trffoliata x C. reticulata), 

citremons [P. trifoliata (L.) Raf x Citrus limon], citradias (P. tr!foliata x C. auranti1ml), 

citrumquats (P. trifoliata x Fortunella spp), eremoranges (C. sinensis x Eremocitrus 

spp ), entre outros. Híbridos interespecíficos incluem os tangares ( C. sinensis x C. 

reticulata), tangelos (C. paradisi x C. reticulata) e lemonanges (Citrus limon x Citrus 

sinensis). 

Hodgson (1967) relata que embora a diversidade genética de Citrus seja 

grande, a base genética de várias espécies economicamente importantes é estreita, 

especialmente quando se fala de C. sinensis L. Osb. (laranja doce) e C. paradisi Macf 

(pomelos). Provavelmente, a origem destas espécies se deu como híbridos 

interespecíficos, sendo que a proliferação de cultivares ocorreu pela seleção de mutações 

somáticas. O autor ainda relatou que aproximadamente 24% das variedades de laranjas 

doce tiveram sua origem por mutações de gemas, enquanto que 23% foram obtidas a 

partir de mutações em "seedlings". O restante das espécies teve sua origem de forma 

ainda desconhecida. 

2.1.1 Características de alguns gêneros e espécies da subfamília Aurantioideae 

Diversas pesquisas foram realizadas ao longo dos anos com o intuito de se 

conhecer os diferentes gêneros pertencentes à subfamília Aurantioideae. Gêneros 

integrantes desta subfamília apresentam grande importância econômica, podendo ser para 

produção comercial de frutos ou para utilização de porta-enxertos que influenciem nas 

características das variedades copa. Alguns deles são comentados a seguir. 

Gênero Poncirus trifoliata (L.) Rafinesque 

Segundo Tanaka (1954), o gênero P. tr!foliata possui apenas uma espécie 

monotípica que teve sua origem na China. É amplamente utilizada como porta-enxerto no 

Japão, na Europa e na América do Norte (Hodgson, 1967). O gênero Poncirus foi 

estabelecido em 1815 por Rafinesque e devido a sua tolerância ao frio, é usado hà muitos 
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anos em programas_ de melhoramento do USDA ("United States Department of 

Agriculture"), visando à obtenção de porta-enxertos com características favoráveis deste 

gênero. Os programas de melhoramento resultaram na produÇ,ão de híbridos 

intergenéricos, que podem ser bigenéricos como é o exemplo dos citranges (P. trijoliata 

x C. sinensis) e citrumelos (P. tr!foliata x C. paradisi), ou trigenéricos como 

citrangequats [citranges x Fortunella sp.] e citrangedins [citranges x (Fortunella x Citrus) 

'Calamondins'] (Hodgson, 1967). 

Conforme Salibe & Roessing (1963), quando o 'Trifoliata' é utilizado 

como porta-enxerto para citros, apresenta as vantagens de ser altamente resistente à 

gomose causada por Phytophthora sp, confere precocidade à produção e excelente 

qualidade às frutas. A capacidade de induzir baixo vigor de crescimento da copa (porte 

ananicante) é uma característica do 'Trifoliata' que favorece o adensamento das plantas 

do pomar (Teófilo Sobrinho et ai., 1984). Outra característica interessante deste gênero é 

a resistência ao nematóide dos citros Tylenchulus semipenetrans (Du Charme, 1948; 

Feder, 1968; Salibe, 1996). 

Em relação à 'CVC', Li (1997) relata ser o P. tr{foliata um hospedeiro 

tolerante, pois o patógeno, apesar de ser detectado na planta por testes como DJBA, 

ELISA e Western Blot, não causa danos ao hospedeiro, isto é , não induz sintomas 

conspícuos na planta infectada. 

Gênero Microcitrus Swingle 

É citado por Tanaka (1954) como um gênero que teve sua origem na 

Austrália. Segundo Hodgson (1967), apenas seis espécies são conhecidas, sendo que 

cinco delas são encontradas no oeste da Austrália que são Microcitrus australis, 

Microcitrus inodora, Microcitrus maideniana, Microcitrus australasica e Microcitrus 

garrowayi e uma apenas localizada no sudeste da Nova Guiné, a Microcitrus 

warburgiana. Essas seis espécies conhecidas do gênero Microcitrus são o resultado de 
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milhões de anos de lenta evolução de um tipo ancestral primitivo. Deste tipo ancestral 

surgiu o gênero Eremocitrus (Hodgson, 1967). 

O M australasica é uma espécie que apresenta importantes características 

que a separam do gênero Citrus e de outras espécies que compõem o gênero 

Microcitrus. Seus frutos são muito longos e finos, mostrando-se com um formato único 

na subfamília Aurantioideae. A espécie M australasica desperta o interesse de 

melhoristas para trabalhos de hibridização devido ao ótimo vigor e à produção 

extraordinária de ramos foliares afilados, sendo esta característica herdada pelo híbrido 

'Sidney' [M australis xM australasica] (Hodgson, 1967). 

Gênero Fortunella Swingle 

Tanaka (1954) relatou que as espécies do gênero Fortunella são 

cosmopolitas e se diferenciam das espécies do gênero Citrus na aparência da planta em 

geral. As árvores de Fortunella produzem abundantes frutos de tamanho pequeno, 

freqüentemente menores que uma polegada de diâmetro. A espécie Fortunella margarita 

é denominada 'Kunquat nagami' e a Fortunella japonica é uma espécie amplamente 

cultivada na China e no Japão e em todas as regiões subtropicais, possuindo frutos 

carnudos, doces, com casca comestível, com 4 de 7 segmentos e apresentando polpa 

ligeiramente ácida. Outras espécies observadas nesse gênero são a Fortunella polyandra, 

comumente cultivada na península Malaia e que apresenta frutos globosos com casca fina 

e a Fortunella hindsii que é nativa das montanhas do sul da China e em ilhas de Hong 

Kong, possuindo frutos globosos, muito pequenos e com três ou quatro segmentos 

(Hodgson, 1967). 

São muitos os híbridos observados dentro do gênero Fortunella, podendo 

ele ser intra e intergenérico. Existem no mínimo 3 classes distintas de híbridos deste 

gênero, sendo (a) híbridos intragenéricos entre espécies de Fortunella (Kunquat 'Meiwa' 

e 'Changshou'), (b) híbridos bigenéricos entre espécies de Fortunella e espécies de 

Citrus (Limequat, C. aurantffolia x Fortunella sp.), Poncirus (P. trffoliata x Fortunella 
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japonica), Microcitrus ou Eremocitrus e (c) híbridos trigenéricos [(Microcitrus 

australasica x Fortunella sp.) x C. reticulata 'Calamondin 1-

Na busca de plantas cítricas q_ue forneçam material resistente a 

determinadas doenças fitopatogênicas, o gênero Fortunella é sempre incluído. Li (1997) 

estudou o Kunquat e verificou que ele se mostrava resistente à CVC devido à bactéria 

não ter sido detectada através de testes como ELISA, DIBA e Westem Blot e por não 

ter sido constatado sintomas típicos da infecção X .fastidiosa. 

Gênero Citrus Linaeus. 

Tanaka (1954) relatou ser este um gênero cosmopolita que inclui dois 

subgêneros muito distintos, Citrus e Papeda que são facilmente distinguidos pelas 

características das folhas, das flores e das frutas. O subgênero Citrus que inclui todas as 

espécies de Citrus comumente cultivadas, possui polpa com vesículas e suco doce com 

um agradável nível de acidez e quase completamente livre de óleo. Ao contrário, no 

subgênero Papeda, nenhuma das espécies Citrus possuem frutas comestíveis, a polpa se 

apresenta sem vesículas, com agregações densas de óleo picante que formam uma 

columela axial e normalmente dão origem a suco muito desagradável, picante e de sabor 

amargo (Hodgson, 1967). 

Dentro do subgênero Citrus, podemos encontrar diversas espécies 

organizadas em grupos e classificadas botanicamente (Salibe, 1969) como: A. Grupo das 

Laranjas que engloba duas espécies, Citrus sinensis Osbeck e Citrus aurantium Linnaeus 

com variedades do tipo 'Pera', 'Natal', 'Hamlin', 'Westin', 'Azeda São Paulo', 'Azeda 

Doble Calice', entre outros; B. Grupo das frutas ácidas onde se encontram Citrus limon 

Burmam (limão 'Eureca'), Citrus aurantifolia Swingle (limão 'Galego'), Citrus limonia 

Osbeck (limão 'Cravo'), Citrus jambhiri Lushington (limão 'Rugoso'), Citrus medica 

Linnaeus (cidra), Citrus latifolia Tanaka (limão 'Tahiti'), C. Grupo das Tangerinas que 

inclui Citrus reticulata Blanco ('Ponkan', 'Cravo', 'Clementina'), Citrus deliciosa 

Tenore ('Mexerica do Rio'), Citrus unshiu Marcovitch ('Satsuma'), Citrus nobilis 
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Loureiro (tangerina 'King'), Citrus reshni hort. Tanaka (tangerina 'Cleopatra'); D. 

Outras espécies não incluídas nestes grupos são Citrus paradisi Macfadyen (pomelos)� 

Citrus grandis Merril (toranjas), Citrus limettioides Tanak:a (lima da 'Pérsia'), Citms 

limetta Risso (lima de 'Umbigo') e Citrus madurensis Loureiro ('Calamondin'). 

Muitas destas espécies deram origem a híbridos que freq_üentemente são 

utilizados na citricultura comercial. O tangor (C. sinensis x C. reticulata) é um exemplo 

de híbrido que apresenta características muito parecidas com a laranja doce, produzindo 

frutos freqüentemente de alta qualidade (Hodgson, 1967), como é o caso da 'Murcote' e 

'Temple'. 

Um híbrido encontrado comumente na citricultura brasileira é o citrange 

(C. sinensis x P. trifoliata), sendo que as diferentes variedades como 'Troyer' e 'Carrizo' 

são normalmente utilizadas como porta-enxerto, apresentando características bastante 

semelhantes entre eles. Ambos apresentam certa tolerância ao nematóide dos citros T. 

semipenetrans e a podridão do pé, dependendo do biotipo do nematóide e da espécie de 

Phytophthora (Baines et ai., 1974; Klotz et ai., 1967). Outro híbrido de valor é o 

citrumelo Swingle (C. paradisi x P. trifoliata). 

Também de importância econômica é o tângelo (C. paradisi x C. 

reticulata) que apresenta frutos coloridos de ótimo sabor, resultante do primeiro 

cruzamento feito por Swingle que utilizou a técnica de polinização controlada (Hodgson, 

1967). 

2.2 Clorose Variegada dos Citros 

Uma nova doença fez seu aparecimento na citricultura brasileira na década 

de 80, ocorrendo em pomares de laranja doce localizados nos Estados de Minas Gerais e 

São Paulo (De Negri, 1990; Rossetti & De Negri, 1990; Malavolta et ai., 1990 e Lee et 

ai., 1991}. 

A anormalidade foi constatada pela primeira vez em laranjais do município 

de Colina, SP, no ano de 1987 e no município de Macaubal, SP em 1998, sendo 



12 

conhecida inicialmente pelo nome de "Mal de Macaubal" e de "Amarelinho". Atualmente, 

a denominação de CVC ou Clorose Variegada dos Citros (De Negri, 1990) se deve aos 

sintomas foliares causados pelo patógeno responsável pela doença. Essa nomenclatura foi 

decidida pelo Grupo de Trabalho da CVC em 4 de janeiro de 1990 e de técnicos 

estrangeiros, segundo Lee et ai. (1993). 

A difusão desta doença acelerou nos últimos anos, de forma explosiva, 

contaminando pomares e viveiros de citros (Tubelis et ai., 1993). Uma pesquisa realizada 

pelo FUNDECITRUS em 1992 revelou que 34% da citricultura brasileira estavam 

infectadas pela doença e que mais de dois milhões de árvores haviam sido destruídas ou 

tomaram-se improdutivas pela CVC (Tubelis, 1992). A velocidade média de difusão 

desta doença no Estado de São Paulo foi de aproximadamente 70 Km/ano (Tubelis et ai., 

1993b). 

Numa projeção realizada em 1993, estimou-se que a incidência da doença 

CVC poderia chegar a 90%, 12 anos após a detecção da presença da primeira planta 

infectada, em um pomar sem nenhuma medida de controle (Gottwald et ai., 1993). 

Salva et ai. (1995) relataram que a clorose variegada dos citros dobrou 

sua incidência na citricultura do Estado de São Paulo de 44% em agosto de 1992 para 

88% em maio de 1995, e afirmaram que a disseminação da doença se deu tão rápida que 

provavelmente todos os pomares de citros deveriam apresentar plantas hospedeiras do 

patógeno. 

Amaro (1999) relatou que a CVC é considerada a segunda doença mais 

grave da citricultura paulista, sendo a primeira delas o Cancro Cítrico, doença bacteriana 

causada por Xanthomonas axonopodis pv. citri. 

2.2.1 Sintomatologia 

Os sintomas de CVC nas plantas cítricas afetadas pela X fastidiosa se 

manifestam em ramos, folhas e frutos. Segundo Malavolta et ai. (1990), as raízes não 

parecem mostrar qualquer sintoma induzido pela presença do patógeno na planta. 
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Plantas cítricas sintomáticas apresentam folhas com cloroses varieg_adas na 

face superior que correspondem a pontos necróticos na face inferior da folha, oriundas do 

ataque de fungos secundários (De Negri,1990). 

A absorção e distribuição de certos nutrientes, especialmente o zinco e o 

potássio, são reduzidos acentuadamente, com reflexo nos teores foliares. Essa redução 

aparentemente independe da concentração dos nutrientes presentes no solo ou de 

aplicações de micronutrientes foliares. Segundo Beretta et ai. (1991 ), na maioria dos 

casos, plantas adultas afetadas pela CVC apresentam ramos com folhas miúdas. Manchas 

cloróticas são observadas na página ventral das folhas mais velhas, correspondendo a 

pequenas bolhosidades de cor palha na página dorsal, muito semelhante às manchas 

devido à toxicidade de boro. Análises foliares, entretanto, mostraram que não ocorre 

nível de boro próximo a toxicidade (Rossetti & De Negri, 1990). 

Os frutos de ramos afetados mostram-se de tamanho reduzido (1/4 - 1/3 

do tamanho normal), em penca e em grande número, lembrando sintomas induzidos pela 

deficiência de potássio. Amarelecem prematuramente, contrastando com frutos de ramos 

sadios que geralmente ainda estão de cor mais verde. É comum apresentarem lesões 

pardas que podem atingir boa parte do fiuto. Ocasionalmente, há goma pardacenta no 

albedo e nos gomos (Malavolta et al., 1990). Laranjeira & Palazzo (1994) relataram que 

o teor de sólidos solúveis e a acidez aumentam nos frutos afetados e que isto se deve

apenas ao efeito de concentração, já que o suco da fruta diminui acentuadamente. Este 

fato é bastante prejudicial para o comércio de frutas cítricas, já que as características 

desse fiuto não são des�jadas pelas indústrias processadoras de suco de laranja. 

Malavolta & Prates (1990) relataram a ocorrência de surtos de flores que 

abortam, em plantas afetadas. Segundo esses autores, análises cuidadosas do sistema 

radicular não revelaram qualquer anormalidade. 

Sintomas de tronco, constituídos por bolsas de goma no xilema de plantas 

experimentais, logo abaixo da região de inoculação da bactéria foram relatados por 

Jacomino et ai. (1993). O grau de intensidade do sintoma, considerado como uma reação 
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da planta à presença do patógeno, varia em função da variedade, sendo mais intenso no 

tronco da tangerina 'Ponkan' e no tângelo 'Orlando'. 

Machado et al. (1997) relataram que, embora haja uma correlação entre 

intensidade de sintomas e época do ano, estes ocorrem mais severamente nas variedades 

de laranja doce. Outras espécies como as tangerinas e limas ácidas podem expressar 

sintomas que se assemelham aos de deficiência de zinco sem, no entanto, evoluírem para 

sintomas típicos de CVC. 

Estudos recentes realizados por Coletta Filho et al. (1997), utilizando a 

metodologia de detecção PC:R, indicaram maior número de amostras positivas à presença 

da X fastidiosa quando obtidas próximas aos ramos com sintomas e que alguns 

resultados positivos também foram verificados em amostras de ramos assintomáticos, 

mesmo quando provenientes de ramos mais grossos, pernadas principais e até de tronco 

de determinadas árvores. Os mesmos autores ainda relataram não ser possível determinar 

a existência de efeito da interação entre a idade da planta afetada e o grau de severidade 

dos sintomas observados sobre a distribuição da bactéria na planta. 

Recentemente, Pria Jr et al. (2000) avaliaram os danos causados pela CVC 

em frutos e sementes de planta da variedade 'Valência' enxertada em tangerina 

'Cleópatra' contaminada pela doença. As amostras de frutos doentes e sadios foram 

colhidas, pesadas e extraídas suas sementes. Estas foram analisadas quanto ao percentual 

de germinação e as diferenças de peso em suas partes ( testa, tegma e embrião + 

cotilédone). Os resultados obtidos indicaram que frutos sadios apresentaram pesos muito 

superiores aos dos frutos doentes, 180 e 87,5g, respectivamente. Os resultados de 

"embrião + cotilédone" das sementes sadias possuíam pesos 25% superior aos das 

sementes doentes e mostraram um percentual de geminação após 15 dias de plantio de 

85,8%, sendo que somente 36, 7% das sementes provenientes de frutos doentes 

geminaram. Os autores concluíram que a CVC, além de causar redução no tamanho da 

semente, também prejudica sua germinação. 
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2.2.2 Agente causal 

A Clorose Variegada dos Citros é uma doença patogênica causada _pela 

bactéria denominada Xylella fastidiosa Well. Segundo Well et al. (] 987), essa bactéria se 

caracteriza por ser gram-negativa anaeróbica e se restringir aos vasos do xilema. 

Garnier & Bové (1997) relataram que as duas principais doenças cítricas 

que ocorrem no mundo são causadas por bactérias restritas aos tecidos vasculares: a X 

fastidiosa que causa a CVC limitada aos tecidos do xilema e as duas estirpes de bactéria 

responsáveis pela doença "Greening", a Candidatus liberibacter asiaticus que ocorre na 

Ásia e a Candidatus liberibacter africanus que ocorre na África, limitadas. ao floema. 

Durante um periodo, diversas hipóteses a respeito da causa da CVC foram 

consideradas (Malavolta et al., 1990; Rossetti et al., 1997). Nos anos 1987 e 1988, 

pensou-se em possível causa virótica; em 1989, em desequilíbrio nutricional, com base 

nos sintomas apresentados pela doença (Vitti et al., 1989); em 1992, sugeriu-se que 

poderia haver uma causa primária a qual desencadearia a manifestação de carência de 

molibdênio (Costa et al., 1992); em 1992, muitos sintomas sugeriam fitotoxicidade por 

herbicidas, aplicados em excesso (Castro, 1992), em 1991 e 1992, Malavolta et al. (1991; 

1992) afirmaram que o problema seria causado por desequilíbrio nutricional (Malavolta 

& Prates, 1991; Malavolta et ai., 1992). 

Rossetti et al. (1990) relataram que estudos direcionados na possibilidade 

da CVC ser causada por bactérias limitadas aos vasos do floema como Liberobacter 

asiaticus e Liberobacter qfricanus, responsável pelo Greening, foram fundamentais na 

detecção de elevada população de bactérias, com morfologia similar à de X fastidiosa, 

situadas nos vasos do xilema e não do floema de plantas cítricas. 

Chang et al. (1993) publicaram o fechamento do postulado de Kock 

através da inoculação e reisolamento da bactéria X fastidiosa em plantas cítricas. 

Beretta (1993) também informou ter reisolado a bactéria X fastidiosa na 

Flórida completando o postulado de Kock. Desta forma, ficou demonstrado que os 
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problemas nutricionais que apareceram na sintomatologia eram conseqüência e não causa 

da doença CVC. 

A bactéria da CVC apresenta estirpes conhecidas afetando plantas de 

outras espécies além dos citros, como a ameixeira, a videira, o pessegueiro, a 

amendoeira, a amoreira (Holpkins, 1989) e também plantas arbóreas coma o olmo, o 

sicômoro, o carvalho e o bordo (Sherald & Kostka, 1992). 

Quadro 2. Doenças causadas pela X fastidiosa, seus hospedeiros e alguns grupos da 
bactéria estudados. 

Doenças Hospedeiros * 

Clorose variegada dos citros ("Citrus variegated chlomsi-s") Citrus sinensis L. Osbeck 

Requeima do cafeeiro ("Coffee leaf scald") 

Mal de Pierce ("Pierce's disease") 

Requeima da folha da amoreira ("Mulberry leaf scorch") 

Redução de porte do pessegueiro ("Phony peach") 

Escaldadura da folha da ameixeira ("Plwn leaf scald") 

Escaldadura da folha da amendoeira ("Almond leaf 

scorch'') 

Requeima da folha da pereira ("Pear leaf scorch") 

Nanismo da alfafa ("Alfalfa dwarf') 

Coffea arahic.a 

Vitis vinifera L. 

.Moms robra L.

Prunus persica (L.) Batsch 

Prunus salicina Lindl. 

Prunus amygdalus Batsch 

Pyrus pyrifolia (Bum) Nakai 

Medicago sativa L. 

Requeima da folha do elmo americano ("Elm leaf scorch") Ulmus americana L. 

Requeima da folha do plátano ("Sycamore leaf scorch") 

Requeima da folha do carvalho ("Oak leaf scorch") 

Definhamento da vinca ("Periwinkle wilt") 

Platanus occidentalis L. 

Quercus rubra L. 

Catharantus roseus (L) G. Don

Gmpos ** 

-citr-es 

videira 

amoreira 

ameixeira-elmo 

ameixeira-elmo 

* Fonte: Purcell & Hopkins (1996); Hopkins.(1989); Raju& Wells (1986); Rossetti et al. (1990); Lima et al. (1996);
Leu & Su (1993), citados por Carlos et al. (1997). 

** Fonte: Pooler & Hatung (1995).

Certas estirpes da X fa{itidiosa parecem ter uma ampla gama de 

hospedeiros, incluindo espécie de pelo menos 28 famílias de plantas monocotiledônias e 

dicotiledôneas (Freitag, 1951; Hopkins, 1989; Raju et aL, 1980; Wells et ai., 1987). 

Exemplo disto é a estirpe responsável pela "Doença de Pierce" que ataca a videira, sendo 

ainda encontrada em diversas outras plantas tanto mono como dicotiledôneas (Freitag, 
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1951). Em pessegueiro, as esti�es da bactéria X fastidiosa que causam "Phony Peach" 

também se hospedam em muitas plantas, incluindo diversos membros do gênero Prunus e 

outras plantas invasoras perenes como o capim maçambará (Sorghum halapense} (y./ ells 

et al., 1980). Contudo, alguns sintomas podem ser fracos ou ausentes devido à bactéria 

se manter em baixa concentração em alguns desses hospedeiros. 

Algumas das principais espécies frutíferas, árvores e plantas ornamentais 

que são afetadas pela X fastidiosa e as doenças associadas podem ser verificadas no 

Quadro 2 (Purcell & Hopkins, 1996; Hopkins, 1989; Raju & Wells, 1986; Rossetti et al., 

1990; Lima et ai., 1996; e Leu & Su, 1993, citados por Carlos et ai., 1997). 

Estudos realizados por vários pesquisadores comprovam a existência de 

diferentes linhagens da Xylella fastidiosa, apesar desta bactéria pertencer a uma espécie 

bastante homogênea (Chen et ai., 1992; Leite et ai., 1993; Chen et ai., 1995). Pooler & 

Hartung (1995a), através de teste molecular RAPO, estudaram 11 linhagens de X 

fastidiosa isoladas de diversas plantas hospedeiras e concluíram ser possível reuni-las em 

grupos, conforme aparece na Quadro 2. 

2.2.3 Disseminação e transmissão da X fastidiosa 

Para disseminação natural da CVC e inoculação em plantas, a bactéria X 

fastidiosa depende de insetos vetores que são cigarrinhas sugadoras de seiva do xilema 

de plantas. Essas cigarrinhas são vetores das diversas estirpes de X fastidiosa (Gravena 

et al., 1997) que adquirem este patógeno durante sua alimentação. A transmissão é 

observada em todas as fases de desenvolvimento do inseto, principalmente quando a 

bactéria é adquirida na fase adulta, pois esta fase retém o patógeno pelo resto de sua 

vida. Em citros, 11 espécies de cigarrinhas são comprovadamente capazes de transmitir a 

CVC, sendo seis destas cigarrinhas identificadas recentemente por pesquisadores da 

FUNDECITRUS e USP/ESALQ, sendo elas: Macugonalia leucomelas, Sonesimia 

grossa, Ferrariana trivittata, Homalodisca ignorata, Acrogonia virescens e Parathona 

gratiosa. As outras cigarrinhas vetoras são: Dilobopterus costalimai, Acrogonia sp., 
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Oncometopia facialis, Bucephalogonia xanthophis, Plesiommata comiculata 

(FUNDECITRUS, 20001 

A disseminação da "Doença de Pierce" na videira ocorre através de todas 

as espécies de insetos das ordens Cicadellidae e Cercopidae que se alimentam dos vasos 

do xilema e têm a capacidade de transmitir a bactéria da CVC demonstrada através de 

condições experimentais. Todavia, cigarrinhas que se alimentam do floema e que 

ocasionalmente provam os tecidos do xilema não são capazes de transmitir o patógeno 

(Golino, 1993). 

Estudos realizados para várias doenças causadas pela X fastidiosa têm 

mostrado que essa bactéria pode ser prontamente transmitida por insetos e pela 

propagação vegetativa (Hill & Purcell, 1995). Holpkins (1988) relatou ter transmitido a 

bactéria X fastidiosa pela técnica de alfinetadas. Para esta técnica, uma suspensão de 

bactéria foi preparada em tampão SCP (succinate-citrate-phosphate) após ser cultivada 

em meio de cultura PW por 4-6 dias. Usando espectrofotômetro, o autor ajustou a 

absorbância (600nm) do inóculo (suspensão) para 0,25 (107 a 108 cfu/ml). O processo da 

inoculação basicamente foi colocar uma gota da suspensão da bactéria no internódio de 

cada ramo jovem sadio, e em seguida, realizar uma perfuração com agulha exatamente no 

local onde a suspensão foi depositada até esta atingir a região do xilema. As plantas 

inoculadas foram mantidas em vasos dentro de casa de vegetação com uma amplitude 

térmica de 26 a 37ºC. O autor relata ter obtido sintomas 6 a 8 meses após a inoculação, 

apresentando morte dos ramos inoculados após 12-18 meses. 

Fry & Milholland (1990a) também utilizaram esta técnica de picadas por 

agulha para verificar translocação e multiplicação de X fastidiosa em pecíolo e em ramos 

de videiras. A inoculação foi feita com 1 O µ e 20µ da suspensão da bactéria, 

respectivamente, através de micropipeta e com perfuração de agulha. O patógeno foi 

introduzido nos pecíolos num ponto localizado 6,5 a 7,0cm da região de junção da 

nervura da folha com o pecíolo, e nos ramo, em dois pontos com 2,5cm de distância da 

base do ramo. Avaliações realizadas pelo teste ELISA revelaram que a bactéria colonizou 

rapidamente as nervuras foliares de todos os cultivares inoculados no pecíolo, 
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independentemente se estes eram tolerantes ou resistentes ao patógeno, apresentando 

todavia, máxima população na variedade "French Colombard" considerada suscetível. 

Nas plantas inoculadas, amostraram-se pedaços de ramos 2, 4 e 8 semanas após a 

infecção. A presença da bactéria foi verificada em videiras da variedade "French 

Colombard" 10cm acima do ponto 2 semanas após a inoculação, mostrando a eficiência 

do método e a multiplicação da bactéria na planta. 

Lee et ai. ( 1991) relataram ser possível transmitir a bactéria pelo uso de 

borbulhas originadas de plantas doentes, sendo de grande importância a presença de 

lenho nas borbulhas para que ocorra a transmissão do patógeno. Machado et al. (1997) 

confirmaram este fato quando verificaram que plantas doentes podiam ser obtidas através 

da sobre-enxertia de borbulhas sadias de diferentes variedades cítricas em laranja 'Pera' 

com sintomas da doença. É importante relatar, todavia, que brotações de plantas 

hospedeiras da X .fastidiosa apresentam maior translocação e multiplicação do patógeno 

(Fry & Milholland, 1990b). 

Beretta et al. ( 1996) avaliaram a distribuição de X .fastidiosa em árvores 

afetadas por CVC em pomares do norte do Estado de São Paulo. Estudos sobre a 

distribuição da bactéria na planta foram realizados por dois anos, sendo iniciados no ano 

de 1993 quando as árvores tinham 3 anos de idade. Análises de extratos de tecido através 

dos testes "Immunobinding" e "Westem blot" obtiveram resultados positivos de folhas 

jovens e adultas com sintomas de doença e ocasionalmente de folhas assintomáticas de 

ramos afetados. Em fruta madura levada de ramos sintomáticos, a bactéria foi encontrada 

na zona de abscisão, pedúnculo e albedo. Não havia nenhuma indicação de que a bactéria 

CVC estava presente em: raízes com tamanhos variados, ramos velhos, flores, sementes 

ou no suco do fruto. 

Sugimori et ai. ( 1995) relataram que a transmissão X fastidiosa por 

semente não foi observada até o momento, embora algumas doenças causadas por 

bactérias possam ser transmitidas da planta para a semente e depois da semente para o 

"seedling" (Khan et ai., 1996). 

Estudos recentes realizados com X fastidiosa em cafeeiros têm mostrado 
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que, apesar da bactéria ser encontrada em sementes, como por exemglo os lotes 

referentes aos cultivares IAPAR 59, Catuaí Vermelho, Mundo Novo, Acaiá e Sarchimor 

Amarelo, não é possível constatar a presença da bactéria em mudas produzidas a partir 

de sementes infectadas, indicando não haver transmissão através da semente (Y orinori, 

2000) 

Li (1997) comparou alguns métodos de inoculação da bactéria da CVC, 

estudando o desenvolvimento epidemiológico da doença em laranjas doces. Os métodos 

de inoculação utilizados foram os seguintes: sobreenxertia de borbulhas sadias sobre 

plantas afetadas pela doença; garfagem de ramos finos doentes em variedades testes; 

inoculação em cavalos por garfagem de ramos finos; inoculação em "seedlings" por 

garfagem de ramos finos doentes; e ramos finos doentes sobre cavalos sadios. Os 

resultados obtidos pelo autor indicaram ser possível avaliar a resistência ou tolerância de 

variedades cítricas à X fastidiosa através de borbulhas sadias sobre plantas infectadas e 

que este método foi o que apresentou o melhor resultado. Li (1997) ainda relata que 

plantas com inoculação na região do cavalo tiveram uma maior pressão de inóculo que as 

que tiveram a inoculação na variedade copa e por isso melhor resultado. Explicação disto 

seria que plantas inoculadas na região do cavalo e podadas quando inoculadas forçariam 

um acúmulo da bactéria na região do enxerto, ao contrário da inoculação na copa, que 

com ausência de uma poda, permitiu a livre translocação do patógeno e conseqüente 

diluição deste. 

Medina et al. ( 1998) realizaram a transmissão da bactéria através da 

encostia de mudas infectadas em plantas testes. As mudas foram produzidas pela enxertia 

de ramos de laranjeiras da variedade 'Pera' em "seedlings" de limão. 'Cravo'. Foram 

produzidas 80 plantas testes sadias, que aos 16 meses de idade foram transplantados para 

sacolas plásticas e mantidas sob telado antiinseto. A encostia de mudas contarni.n��as foi 

realizada após um mês desta ser retirada da planta adulta fornecedora do ramo infectado 

que deu origem à copa da muda fonte de liióculo. Depois de 5 meses da inoculação, 

verificou-se que as folhas da planta teste localizadas acima e ao lado da área do enxerto 

apresentaram sintomas, com 52,5% de trartsfitlssão. Os autores concluíram, através da
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detecção da bactéria pelo teste molecular PCR, q__l!e este é o mais rápido e efetivo método 

de infecção da X fastidiosa em plantas cítricas. 

2.2.4 Resistência varietal 

Vários estudos já foram realizados na caracterização de materiais cítricos 

quanto à capacidade hospedeira da bactéria X fastidiosa (Carvalho et ai., 1995; Li et ai., 

1996; Machado et ai., 1997) face ao caráter sistêmico do patógeno e à severidade com 

que a doença clorose variegada dos citros vem se manifestando nos pomares brasileiros. 

As variedades de laranja doce (Citrus sinensis L. Osbeck) têm-se 

mostrado as mais sensíveis à CVC no Brasil, sendo a laranja 'Pera' uma das mais 

sensíveis segundo Lee et ai. (1992) e Pompeu Jr. et al. (1994). Trabalhos realizados com 

variedades copa de laranja doce indicaram que, quando estas eram sobreenxertadas em 

laranjeiras 'Pera' sintomáticas, desenvolviam sintomas típicos da CVC, revelando 

resultados positivos para o agente causal pelo teste serológico DIBA (Machado et al, 

1993; 1994). Conforme experimentos desenvolvidos por Li et ai. (1996), 128 variedades 

ou clones de laranja doce passaram a apresentar sintomas três meses após a inoculação 

artificial, em condições de estufa e de campo. 

Li (1997) avaliou 83 variedades e clones de laranja doce, sendo 11 

variedades de laranjas precoce, 17 variedades de laranja de meia-estação, 9 variedades de 

laranja tardia, 23 clones de laranja 'Pêra', 13 clones de laranja 'Natal' e 10 clones de 

laranja 'Valência'. Os resultados indicaram que, após 3 meses da inoculação, todas as 

variedades e clones avaliados foram positivos pelo teste serológico DIBA e 

desenvolveram sintomas típicos da doença. Além disto, avaliações realizadas quanto à 

severidade da doença, dois anos após a inoculação, assinalaram diferenças significativas 

entre as variedades e clones estudados. Entre as laranjas precoces, a 'Baianinha', a 

'Cadenera' e a 'Westin' foram variedades mais suscetíveis a X fastidiosa, sendo que na 

laranja 'Baianinha' a severidade da doença é maior e na 'Westin' é menor, ficando a 

'Cadenera' em posição intermediária. A 'João Nunes', 'Torregrosso' e 'Salustiana' são 
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colocadas como suscetíveis, mas a severidade da doença é menor que nas outras três. 

Nas variedades de meia estação, as mais suscetíveis foram em ordem decrescente a 

'Tarroco', 'Pera Rio', 'Ruby', 'Stratd', 'Biondo' e 'Pineapple'. Em relação às laranjas 

tardias, 'Valência late' revelou severidade altíssima, sendo a mais suscetível das 

variedades tardias testadas pelo pesquisador Li. A 'Natal l ', 'São Miguel', 'Vaccaro 

Blood' e 'Folha Murcha' mostraram baixa reação à infecção, não ocorrendo diferença 

significativa entre elas. Entre os clones de laranja avaliados, os de 'Pera' menos 

suscetíveis foram Fazenda Villa São João 1948, Pera 2, 'Pera' Premunizada, Nair 

Remandes 1954, Vimusa, Gibran 1958 e Bianchi; de laranja 'Natal' foram Natal Murcha 

e Nair Sanches Filho, Nair Aidar 1954, Fazenda União 35 anos, Natal 2, Antonio Sasso 

1961, Fazenda Villa São João e Natal 1; e os de Valência foram 'Valência l ', Valência 

3, Valência, Werley Valência, Fazenda S. T. Jorge Ralston, Valência 2, Berry Valência, 

Valência PI e Sergio Pimenta 1944. 

A expressão de sintomas em outras espécies de citros como as tangerinas, 

as limas ácidas e limões verdadeiros não são típicos, não havendo dados sobre prejuízos 

ou ainda conhecimento se estas espécies seriam resistentes a bactéria da CVC (Machado 

et al., 1993; Machado et ai., 1994). 

Segundo Laranjeira et ai. (1995), a doença afeta as principais variedades 

de laranja doce sendo a laranja 'Pêra' a mais suscetível e a 'Rubi', 'Westin' e 'Ovale' as 

mais tolerantes. A CVC ocorre em todas as combinações porta-enxertos que são 

comumente usadas no Brasil, tais como: limão 'Cravo', tangerina 'Cleópatra' e limão 

'Volkameriano'. Testes serológicos feitos em plantas de tangor 'Murcote' detectaram a 

presença da bactéria, porém os sintomas não se manifestaram. Nas demais tangerinas, não 

foi detectada a presença da X fastidiosa. No caso do limão 'Tahiti', o teste serológico 

detectou a presença da bactéria, porém os sintomas do fruto não prevalecem, indicando a 

tolerância desta variedade ao problema (Machado et al., 1994; Li et ai., 1996). 

Machado et al. (1997) verificaram que entre 12 variedades de laranjas 

doces inoculadas com X fastidiosa, e avaliadas pelo teste 'Dot Imunobiding', somente as 

laranjas 'Bahia' e 'Baianinha' foram negativas. As variedades dentro da espécie C. 
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sinensis detectadas como hospedeiras da bactéria foram as laranjas 'Pera IAC', 'Pera 

Bianchi', 'Pera Olímpia', 'Valência', 'Folha Murcha', 'Natal', 'Hamlin', 'Barão'
.., 'do 

Céu' e 'Caipira'. As tangerinas, tangores, cidra e citranges positivos q_uanto à presença 

do patógeno foram 'Parson', 'Ponkan', 'Cravo', 'Cleópatra', 'Sunki', 'Murcote'
_,, 

'EtrQg' 

e 'Troyer'. 

Uma maior ou menor tolerância da variedade ao patógeno pode estar 

associada ao estádio de desenvolvimento do tecido da planta. Tecidos mais jovens 

parecem apresentar uma concentração mais baixa da bactéria. Folhas e brotações desses 

mesmos ramos, quando mais velhos, possuem bactéria na faixa de detecção por métodos 

serológicos (Machado et ai., 1997). Huang et ai. (1986) e Mollenhauer et ai. (1976) 

relataram que plantas tolerantes e resistentes podem apresentar inibição da multiplicação 

e translocação da bactéria X fastidiosa devido à presença de barreiras estruturais, 

substâncias inibidoras, inibidores químicos ou pelo envelhecimento da bactéria, 

resultando na perda de virulência. 

Laranjeira et ai. (1998a) avaliaram a reação de plantas dos gêneros Cítrus, 

Fortunella e Poncirus à presença da X fastidiosa sob condições de campo em cinco 

locais do Estado de São Paulo. Não foram feitas inoculações, sendo considerada que a 

transmissão ocorreu de forma natural, isto é, através de insetos vetores do patossistema. 

As plantas cítricas foram avaliadas visualmente, serologicamente por DIBA e 

"Immunoblotting" com antissoro específico para a bactéria da CVC e QOr PCR com 

"primers'' específicos para o patógeno. Os resultados obtidos revelaram que todas as 

laranjas doces são hospedeiras sintomáticas na maioria das regiões avaliadas, 

demonstrando ainda a ocorrência de variações entre variedades e quando comparadas 

entre regiões. A única variedade fora de Citrus sinensis que apresentou sintoma da 

doença foi a tangerina 'Tankan', um híbrido de tangerina com laranja doce ou seja um 

tangor. As outras espécies e variedades avaliadas revelaram, através dos testes utilizados, 

ser algumas hospedeiras assintomáticas e outras não hospedeiras. As hospedeiras 

assintomáticas foram: as tangerinas 'Campeona', 'Clementina', 'Moreal', 'Dancy', 

'Depressa', 'King' e 'Nicarágua'; os tângelos 'Lee', Mineolla', 'Orlando', 'Thomton' e 
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'Weber'; tangores 'Dalmo', 'Mimosa', 'Sabará' e 'Tangerona' ; toranja 'Comprida"; 

limões 'Amber', 'Camargo' e 'Sanguíneo 2'; e outros como Citrus natsukan, Citrus 

celebica, limão 'Rugoso A' e 'Rugoso B'. As variedades não hospedeiras foram as 

seguintes: tangerinas 'África do Sul', 'Clementina Caçula', 'Cravo', 'Creola', 'Ellendale', 

'Kara', 'Mexerica do Rio', 'Oneco', 'Ponkan', 'Satsuma' e 'Warnuco'; os tângelos 

'Fairchild' 'Fremont' 'Robinson' 'Sampson' 'Sunburst' 'Osceola' e '2560'· tangares 
, ' , ' , , 

'Fallglo', 'Murcote B.M.' e 'Murcote irradiada'; pomelos e toranjas 'Marsh Seedless', 

'Star Ruby' e 'Vermelha'; limas doces e ácidas 'Dourada' e 'Tahiti'; limões 'Eureca Km 

47', 'Feminello de Siracusa', 'Lisboa tetraplóide' e 'Monachello'; e outros como 

Poncirus trffoliata, Fortunela margarita, Citrus yuzu e o híbrido Ambersweet [(C. 

reticulata x C. paradisi) x C. sinensis]. 

Recentemente, observou-se em laranjais de Bebedouro, SP, que árvores 

enxertadas em tangerina 'Cleópatra' parecem ser menos afetadas pela CVC que aquelas 

em limão 'Cravo'. Também se constatou que árvores de pomelo 'Marsh Seedless', tangor 

'Murcote', limão 'Eureca', tângelo 'Orlando', tangerina 'Dancy', limão 'Tahiti', limão 

'Rugoso' e 21 outros citros, que não desenvolveram sintomas de CVC, dão resultado 

positivo para X fastidiosa em testes de laboratório (Li, 1996; Li et al., 1996). 

Laranjeira et al. (1998a) verificaram que a maioria das variedades de 

tângelo não apresenta sintomas de CVC, mesmo quando as plantas se encontram situadas 

em áreas com alta pressão de inóculo do patógeno. Testes de diagnose por PCR 

indicaram que diversas variedades de tângelos eram portadoras da Xylella com exceção 

das variedades 'Page' e 'Swanee'. 

Li et al. (2000) avaliaram a suscetibilidade do limão 'Cravo' à infecção de 

X fastidiosa. Plantas sadias de 40 cultivares de laranjeiras doces foram enxertadas sobre 

limoeiro 'Cravo' e levadas para o campo. Três meses após o plantio, as plantas foram 

inoculadas artificialmente por enxertia de ramo afetado pela CVC nas variedades de 

copas. Um ano depois da inocu 1 ação, as raízes de tamanho de um cm de diâmetro foram 

retiradas das plantas sintomáticas e submetidas aos testes de ELISA e PCR com 

"primers" específicos para Xylella. A bactéria foi detectada por ELISA e PCR, em raízes 
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de 39 das 40 variedades de laranjas doces enxertadas sobre limoeiro 'Cravo' indicando 

que a bactéria pode descer ao limoeiro 'Cravo'. 

Souza et ai. (2000) avaliaram 34 variedades de laranja doce, 5 de 

tangerina, 3 de tângelo, 2 de citranges, um de tangor, um de pomelo, um de limão e um 

híbrido, sendo todas as variedades introduzidas por semente pela Estação Experimental 

de Citricultura de Bebedouro quanto à sua suscetibilidade a CVC. Segundo os autores do 

trabalho, as plantas foram inoculadas com a bactéria mediante enxertia de ramos finos 

doentes, empregando-se o método de garfagem lateral. A confirmação da presença da 

bactéria X fastidiosa foi realizada através dos testes DAS-ELISA e PC:R, seguida da 

avaliação visual de sintomas da doença nas folhas. Os primeiros sintomas foram 

observados aos 8 meses após a inoculação, nas plantas que se mostraram hospedeiras. De 

acordo com os dados obtidos, os pesquisadores concluíram que dentre as variedades, os 

híbridos e/ou clones testados, os que se expressaram positivos ao teste PCR ( as laranjas 

Doblefina, Seleta Tardia, Tua Graúda 1, Amares, Murtera - IVIA- 54, Setúbal,Vanilla, 

Convento e o Tangor Dweet IVIA-C-165) são considerados suscetíveis à X fastidiosa. 

2.2.5 Testes para detecção do patógeno 

Diversos são os métodos utilizados para a detecção da presença da 

bactéria X fastidiosa (French et ai., 1977; Holpkins et ai., 1988), sendo que os mais 

utilizados são a Reação da polimerase em cadeia (PCR) e Ensaio imunosorbente 

vinculado a enzimas (ELISA). 

Teste serológico ELISA ou "Enzyme-linked imunosorbent assay" 

O teste ELISA foi aplicado pela primeira vez na descoberta de um vírus 

por Avrameas (1969). Ele mostrou que, unindo covalentemente uma molécula de 

imunoglobina com uma enzima, era possível reter a imuno-especi:ficidade do primeiro 

com as propriedades catalíticas do segundo. Aplicações com tais reagentes permitiram a 
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amplificação de reações de antígeno-anticorpo com enzimas mediadoras de sensível 

detecção. 

Desde o trabalho de Clark & Adams (I 977) onde se determinou o 

protocolo do teste ELISA para se verificar a presença de vírus em plantas, tem-se 

utilizado o teste para detecção e estimativa quantificada de um número grande de 

antígenos de plantas, incluindo muitos vírus patogênicos de planta, "mycoplasma-like 

organisms" (MLO), bactérias e fungos (Converse & Martin, 1990). 

Sherald & Lei (1991) relataram que o teste ELISA é consistentemente 

efetivo na detecção de X fastidiosa em extratos de folhas de plantas como o elmo, 

sicamore, amoras vermelhas, carvalho vermelho, mas que as plantas amostradas devem 

apresentar sintomas para que o teste apresente resultado positivo. O autor ainda cita que 

o teste serológico também pode ser utilizado para confirmar novos hospedeiros, examinar

o movimento do patógeno na planta e verificar a existência de insetos vetores em

potencial. 

Segundo Lee et al. (1992), a serologia com anticorpos policlonais tem 

sido um dos métodos mais seguros de detecção da bactéria X fastidiosa em plantas 

cítricas, apesar de apresentar uma resolução relativamente baixa, de no mínimo 100 

bactérias por ml. 

Gamier et al. (1993) relataram que testes ELISA foram conduzidos no 

Brasil para detecção de X fastidiosa com material fresco de plantas cítricas, obtendo-se 

resultados positivos com amostras de folhas sintomáticas e assintomáticas provenientes 

de plantas doentes sintomáticas. No caso de tecidos foliares, obtidos de árvores 

assintomáticas em pomares afetados ou não, todos os resultados foram negativos. 

Leite et al. (1997) investigaram a presença da bactéria da CVC em plantas 

da vegetação rasteira de pomares de ameixeira com escaldadura da folha, para identificar 

possíveis hospedeiros alternativos de X fastidiosa. A presença da bactéria foi verificada 

através do isolamento em meio de cultura BCYE e do teste DAS-ELISA utilizando um 

anticorpo específico produzido para a X fastidiosa. Devido ao rápido crescimento de 

microorganismos contaminantes, o patógeno não foi constatado em meio de cultura, mas 
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através do teste DAS-ELISA foi possível detectá-la em almeirão do cafezal (Hypochoeris 

brasiliensis), assa-peixe (Vernonia sp.), azevém (Lolium mulftflorum), capim colchão 

(Digitaria sp.), entre outros. 

PCR ou "Polimerase Chain Reactien" 

Recentemente foi desenvolvido um procedimento "in vitro" com 

importantes aplicações na diagnose de doenças de plantas, o teste molecular PCR (Mullis 

et al., 1986). Esse teste possibilita a amplificação exponencial da seqüência de um DNA 

através de ciclos repetitivos de síntese de DNA. Cada ciclo de PCR consiste de três 

etapas, a desnaturação térmica (92 a 95ºC) da fita dupla do DNA, anelamento sob 

temperatura reduzida (35 a 60ºC), permitindo a hibridização DNA-DNA de cada 

"primer" com as seqüências complementares que flanqueiam a região alvo, e por ultimo, 

a extensão das novas fitas de DNA, produzidas através da elevação da temperatura 

(72ºC) e com a adição de enzima DNA polimerase e de nucleotídeos (Miller & Joaquim, 

1993). 

Segundo Ferreira & Grattapaglia (1995), a tecnologia de PCR facilita 

estudos genéticos-moleculares envolvendo grande número de indivíduos de qualquer 

organismo vivo devido a sua facilidade, rapidez, versatilidade e sensibilidade. 

De acordo com Henson & French (1993), o método "Polymerase Chain 

Reaction" (PCR), no qual é realizada a amplificação de seqüências de DNA do patógeno, 

é altamente sensível na detecção da X fastidiosa, sendo o mais recomendado apesar de 

não identificar se a bactéria está viva ou morta. 

A detecção da X fastidiosa tem sido realizada por PCR para os mais 

diversos tipos de hospedeiros, tais como citros (Beretta et al., 1997; Laranjeira et al., 

1998b), videiras (Purcell & Sauders, 1999) e cafeeiros (Lima et al., 1998) entre outros, 

com resultados precisos que são de grande importância para a pesquisa. 
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Minsavage et ai. (1994) desenvolveram um protocolo de reação da 

polimerase em cadeia que detecta todas as estirpes da X fastidiosa com "primers" de 

uma região do DNA genômico que é verificado em 18 estirpes da bactéria. 

Pooler & Hartung (I 995) descreveram "primers" específicos com 

seqüência conhecida para a estirpe da X fastidiosa que causa a clorose variegada dos 

citros. Os "primers" específicos, CVC P2 (5' AGATGAAAACAATCATGCAAA 3 ') e 

CVC PI (5' GCCGCTTCGGAGAGCATTCCT 3'), foram identificados através do teste 

molecular RAPO (Polimorfismo de DNA amplificado ao acaso) com relação genética em 

11 estirpes da bactéria X fastidiosa, isoladas da cultura da amora, amêndoa, erva-de

santiago, uva, ameixa, elmo e citros, amplificados com 22 "primers" de 1 O bases e com 

um total de 77 faixas polimórficas. Análises genéticas baseadas em uma matriz 

correspondente indicaram que os produtos obtidos da amplificação RAPD-PCR 

poderiam ser usados como um indicador seguro na detecção da X fastidiosa. 

Beretta et ai. (1997) compararam diferentes estirpes da bactéria X 

fastidiosa através do teste molecular PCR, utilizando "primers" tRNA consenso T5B e 

T3A e outros "primers" descritos para detecção de 18 estirpes de X fastidiosa 

conhecidas. A estirpe da X fastidiosa responsável pela doença CVC em plantas cítricas 

foi identificada em plantas afetadas pela doença, independentemente da presença de 

sintomas na plantas hospedeira. 

Laranjeira et al. (1998b) determinaram se diferentes cultivares e espécies 

cítricas apresentavam-se hospedeiras da X fastidiosa pelo teste molecular PCR. Os 

primers utilizados no teste de avaliação foram os mesmos descritos por Pooler & Hartung 

(1995) 

Purcell et al. (1999) detectaram a presença da bactéria X fastidiosa em 

oleander através do teste molecular PCR. Os "primers" específicos utilizados no teste 

PCR para a bactéria foram os mesmos descritos e utilizados por Missavage et al. (1994), 

RST31 (5' GCGTTAATTTTCGAAGTGATTCGATTGC- 3') e RST33 (5' 

CACCATTCGTATCCCGGTG-3 '). 
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Da Costa et ai. (2000) isolaram e analisaram com "primers" arbitrários de 

DNAs genômicos através de PCR, estirpes de X fastidiosa que causam a Clorose 

Variegada dos Citros, a Requeima da folha do Cafeeiro, a Doença de Pierce da Videira e 

a Requeima da Folha da Ameixeira. Produtos de 31 amplificações possibilitaram 

distinguir as estirpes da bactéria e construir um fonograma que mostrou as possíveis 

relações entre as estirpes avaliadas. As estit:pes isoladas de cafeeiros doentes e de plantas 

cítricas com CVC foram muito semelhantes entre s� mas diferiram acentuadamente da 

estirpe isolada de videiras com a Doença de Pierce proveniente dos EUA. Estirpes de X 

fastidiosa isoladas de ameixeiras doentes provenientes dos EUA e do Brasil, foram 

agrupadas com estirpes de diferentes hospedeiros isolados de seus respectivos países <le 

ongem. 



3. REAÇÃO DE DIFERENTES VARIEDADES E ESPÉCIES DE CITROS A

BACTÉRIA Xylella fastidiosa 

3.1 Resumo 

A citricultura brasileira tem sido severamente afetada pela bactéria 

Xylella fastidiosa, responsável pela doença Clorose Variegada dos Citros. Grandes 

perdas econômicas são observadas exigindo consideráveis esforços de pesquisadores 

para a solução do problema. Neste trabalho, 31 variedades representantes de diferentes 

espécies cítricas foram avaliadas quanto à sua reação à infecção pela X fastidiosa. As 

plantas experimentais foram inoculadas por dois métodos: 1. enxertia por encostia de 

mudas contaminadas produzidas a partir de ramos de laranjeira 'Valência' doente e 2. 

injeção no tronco da planta com suspensão bacteriana. A detecção da presença e a 

quantificação do patógeno foram realizadas através dos testes PCR e ELISA, 

respectivamente. Avaliações mensais por PCR revelaram que as plantas experimentais 

mantidas em contato permanente com a fonte de inóculo, resultaram em falso positivo, 

devido ao provável fluxo contínuo da bactéria originada do inóculo. As plantas 

hospedeiras da bactéria detectadas por PCR foram as laranjas doce 'Hamlin', 'Westin', 

'Natal', cinco clones de laranja 'Pera' (Ipiguá, Pirangi, Bianch, IAC 2000 e IAC 

Premunizada), a laranja azeda 'São Paulo' e a cidra 'Etrog'. Não se detectou a presença 

da bactéria nas plantas experimentais inoculadas pertencentes a outras espécies de Citrus 

e dos gêneros Fortunella e Poncirus. Em relação à quantificação pelo teste ELISA, as 

reações positivas foram observadas apenas para as variedades de laranja doce, 

independentemente do método utilizado para a transmissão do patógeno, sendo que os 
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valores foram de 1.75 a 2.57 vezes maiores que os padrões negativos. Entre plantas 

serologicamente positivas, a variedade 'Hamlin' mostrou a maior concentração de 

bactéria depois de 12 meses da inoculação, seguida da 'Pera' IAC Premunizada e da 

laranja 'Natal'. 

3.2 Summary: REACTION OF DIFFERENT CITRUS VARIETIES AND 

SPECIES TO Xylella fastidiosa 

The Brazilian citrus industry is being severely affected by Xylella 

fastidiosa, the causal agent of the disease named "Citrus Variegated Chlorosis". 

Economical losses are considerable and strong research efforts are aimed to solve the 

problem. ln this work, 31 varieties representatives of different species of Citrus and 

citrus relatives were evaluated for their reaction to X fastidiosa infection. Bacteria 

inoculation in the experimental plants was accomplished using approach grafting with 

young diseased buddlings and by stem injection of a bacterial suspension. PCR and 

ELISA tests were accomplished to detect the presence and quantification of bacteria, 

respectively. Monthly indexing by PCR revealed that experimental plants in permanent 

contact with the source of inoculum resulted in false positive, due to continuous flow of 

bacteria from the inoculum. Host varieties of X fastidiosa were Hamlin, Westin and 

Natal sweet oranges, five selections of Pera sweet orange (Ipiguá, Pirangi, Bianchi, IAC 

2000 and IAC Preimmunized), São Paulo sour orange, and Etrog citron. The bacterium 

was not detected in the infected test plants of other species of Citrus and the related 

Fortunella and Poncirus genera. Regarding ELISA quantification tests, positive 

reactions occurred only for sweet orange plants, infected by both methods with values 

ranging from 1.75 to 2.57 larger than negative standards. Among plants with positive 

values those of Hamlin showed the largest concentration of the bacteria 12 months after 

inoculation, followed by IAC Preimmunized 'Pera' and 'Natal' sweet oranges. 
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3.3 Introdução 

As. duas principais doenças dos citros que ocorrem no mundo são 

causadas por bactérias restritas aos tecidos vasculares. Uma delas é a Xylella fastidiosa

W ells et aL ( 1987) limitada aos tecidos do xilema que causa a doença Clorose Variegada 

dos Citros (CVC) e a outra que possui duas estirpes, a Candidatus Liberobacter

asiaticum que ocorre na Ásia e a Candidatus Liberobacter africanum que ocorre na 

África, limitadas ao floema e responsáveis pela doença "Greening" (Garnier & Bové , 

1997). Na citricultura brasileira, observa-se somente a primeira delas, todavia causando 

grandes perdas econômicas. 

Atualmente, estima-se que o número de plantas com sintomas graves da 

CVC, ou seja, que apresenta um ou mais ramos com fiutos pequenos, seja 

aproximadamente de 42 milhões de laranjeiras, havendo outros 26 milhões de plantas 

com sintomas em estágio inicial, classificado como nível um ( árvores com sintomas 

apenas em folhas). Estes valores indicam um prejuízo da ordem de R$ 235 milhões entre 

perda de produção e árvores, além do custo de manejo. No total, 34,03% do parque 

citrícola brasileiro, ou seja 68 milhões de árvores, têm sintomas da CVC o que confirma 

a estabilização da expansão da doença (FUNDECITRUS, 2000). 

Sabe-se que a transmissão da bactéria ocorre principalmente de planta 

para planta dentro de um mesmo pomar através de cigarrinhas (Laranjeira et al., 1998a) 

e pelo uso de mudas contaminadas produzidas com borbulhas de plantas matrizes não 

certificadas (Rossetti et al., 1997). A utilização de variedades resistentes poderia ser um 

dos meios de controle da doença (Purcell, 1994), mas segundo Laranjeira et al. (1998b), 

todas as variedades de laranja doce, algumas tangerinas e híbridos são hospedeiros 

sintomáticos da X fastidiosa. Mesmo assim, a procura de novos cultivares resistentes 

vem aumentando, exigindo a devida caracterização do material disponível. 

Laranjeira et al. (1998b) relatam que algumas espécies cítricas tais como 

as tangerinas, tângelos, toranjas, cidras, limões, entre outros, hospedam o patógeno da 

CVC sem expressarem sintomas, sendo possível garantir a presença da bactéria apenas 
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pelo emprego de técnicas de diagnose sensive1s, como serologia com anticorpos 

policlonais tendo resolução limite de 100 bactérias/m1"1 (Lee et ai., 1992) e PCR 

("Polymerase Chain Reaction"), um teste molecular de alta precisão. 

Estudos direcionados no sentido de .se avaliar o comportamento de 

variedades cítricas já foram realizados, mas. tendo em vista certa divergência com os 

resultados obtidos por transmissão da bactéria em condições artificiais e naturais, 

decidiu,-se avaliar uma ampla gama de plantas cítricas, sendo estas variedades 

representantes de múltiplas espécies da subfamília Aurantioideae com características 

comercias para a citricultura brasileira. Os objetivos do presente estudo foram verificar a 

reação de variedades cítricas à bactéria X .fastidiosa através de testes moleculares e 

serológicos e determinar a influência do método de. inoculação na resposta da planta ao 

patógeno. 

3.4 Material e métodos 

Seleção, obtenção e produção de mudas das variedades teste 

Neste trabalho foram selecionadas 31 variedades copa da subfamília 

Aurantioideae, representantes típicos das espécies as quais pertencem, para 

determinação e quantificação da presença de X fastidiosa. As espécies e variedades 

selecionadas foram: a. laranjas doces (Citrus sinensis) - 'Natal', 'Hamlin', 'Westin' e 5 

clones de Pera (Bianchi, Pirangi, GS 2000, Premunizada IAC e Ipiguá); b. laranjas 

azedas (C. aurantium) -'São Paulo' e 'Doble Cálice'; c. tangerinas (C. reticulata) -

'Ponkan',. 'Cravo', 'Satsuma', 'Clementina' e 'Mexerica do Rio'; d. limas doces (C. 

limettioides) - 'da Pérsia' e 'Dourada'; e. lima ácida (C. aurantifolia) - 'Galego'; f. 

lima ácida (C. lat�folia) - 'Tahiti'; g. limão verdadeiro (C. limon) - 'Eureca'; h. cidra 

(C. medica) - 'Etrog'; .i. pomelo (C. paradisi) - 'Thompson .Pink' e 'Marsh Seedless'; 

j.toranja (C. grandis) - 'Siamesa'; k.Híbridos - tangor 'Murcote' (C. sinensis x C.

reticulata) e tângelo 'Orlando' (C. reticulata x C. paradisi); l. Citrus hytrix; 

m.representantes de outros gêneros - Trifoliata (Poncims trffoliata) - 'Trifoliata';
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Fortunella (Fortunella margarita) - 'Kunquat Nagami', 'Kunquat Nippon' e 

Microcitrus sp. 

As borbulhas necessárias para a formação das mudas experimentais foram 

obtidas do Banco Ativo de Germoplasma (BAG) do Centro de Citricultura "Sylvio 

Moreira" - CCSM/IAC, em Cordeirópolis, SP, sendo a sanidade dos materiais 

vegetativos verificada quanto à presença da X fastidiosa pelo teste molecular PCR 

O limoeiro 'Cravo' (Citrus limonia) foi empregado como porta-enxerto 

na produção das plantas experimentais. As sementes utilizadas para a formação dos 

cavalos foram também provenientes do BAG do CCSM/IAC. Estas foram tratadas e 

semeadas conforme recomendações de Donadio (1991). 

Os experimentos foram conduzidos nas dependências do Departamento 

de Produção Vegetal da Escola Superior de Agricultura 'Luiz de Queiroz', Universidade 

de São Paulo, em Piracicaba, SP, por um período de 3 anos (maio/1997 a abril/2000). Os 

testes moleculares e serológicos utilizados na avaliação dos experimentos foram feitos 

no Centro de Citricultura "Sylvio Moreira" do Instituto Agronômico, em Cordeirópolis, 

SP. 

As plantas testes fizeram seu desenvolvimento em vasos tipo 'Citrus pot' 

com substrato formado de plantmax para citros (marca Eucatex), solo e areia, em uma 

proporção de volume de 1: 1 : 1, permanecendo durante 2 .anos sob condição de túnel 

plástico. Após este período, as mudas foram removidas para condição de campo. 

Inoculação das plantas experimentais e delineamento estatístico 

Dois experimentos foram instalados e se diferenciaram na forma de 

transmissão da bactéria da CVC para as plantas testes. 

No primeiro experimento, foi utilizado o método de inoculação por 

enxertia de material propagativo infectado com X .fastidiosa, sendo empregada a técnica 

não convencional da encostia de mudas doente proposta por Medina et al (1998). Nesta 

técnica, "seedlings" de limoeiro 'Cravo' com 6 meses de idade foram subenxertados em 

ramos de laranjeira 'Valência' doente. As mudas originadas dessa enxertia 

permaneceram em contato com a laranjeira doadora dos ramos por 45 dias, quando 
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então, foram retiradas e trazidas para Piracicaba para serem enxertadas por encostia nas 

mudas experimentais. Para que a enxertia fosse realizada, foi feita uma arranhadura na 

casca da haste das mudas cítricas, sadias e doentes, para liberação de seiva e 

conseqüente favorecimento da união das mesmas. A mudas doentes serviram de fonte de 

inóculo por 8 meses quando finalmente foram removidas 

No segundo experimento, as plantas foram inoculadas pelo método de 

introdução de suspensão bacteriana no caule da planta experimental. Para este método, a 

bactéria X fastidiosa foi cultivada em meio sólido BCYE (Wells et ai, 1981) por 45 dias 

até a inoculação (19/02/1999) e mantida a uma temperatura de 28°C em BOD. No dia da 

inoculação, a bactéria cultivada em meio sólido foi diluída em solução tampão SCP 

( succinate-citrate-phosphate) e sua concentração determinada por meio de leitura ótica 

por espectrofotômetro. Assim, a inoculação foi realizada através da introdução de 3µ1 da 

suspensão do patógeno por micropipeta em uma fenda produzida no caule de cada muda 

teste, a uma altura de 35 cm acima da região de união copa-cavalo, sendo a planta 

mantida na posição horizontal para melhor absorção da suspensão. A fenda foi protegida 

por fitilho plástico durante um mês para impedir a entrada de patógenos oportunistas. 

A distribuição das plantas no campo para os dois experimentos obedeceu 

a um delineamento em blocos ao acaso com uma planta por parcela e 10 repetições para 

cada tratamento, sendo 5 plantas inoculadas e 5 plantas testemunhas. 

Teste molecular e serológico para detecção do patógeno 

A detecção da bactéria foi realizada pelo teste molecular PCR 

("Polimerase Chain Reaction") e a determinação da concentração do patógeno pelo teste 

serológico ELISA ("Enzyme-Linked Immunosorbent Assay"). Tanto para o PCR como 

para o ELISA, as amostras das plantas avaliadas foram constituídas de pecíolos de 

folhas coletadas ao acaso na copa de cada muda. No caso do teste molecular PCR, duas 

folhas de cada planta/repetição foram amostradas e reunidas para formar uma única 

amostra com as 5 repetições de cada variedade estudada. Os testes foram feitos 

mensalmente, sendo que para o experimento 1 teve a duração de um ano (08/04/99 a 

08/03/00) e para o experimento 2, de seis meses (08/10/99 a 08/03/00). Para o teste 
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ELISA, as avaliações foram realizadas a cada 45 dias durante quatro meses e meio, 

tendo 5 folhas amostradas de cada planta/repetição e a determinação da concentração 

realizada individualmente para cada planta (repetição). 

Reação da Polimerase em cadeia -PCR 

Para a extração do DNA da X fastidiosa, pecíolos das folhas amostradas 

(250 mg) foram triturados em nitrogênio líquido até transformação em pó. Já na forma 

de pó, cada uma das amostras foi distribuída em 2 tubos eppendorfs (1,5ml) previamente 

identificados. O processo de extração do DNA ocorreu adicionando-se 1,8 mi de tampão 

de extração CTAB-Sarcosyl (1% do CTAB; 100 mM de Tris-HCI pH 7,5; 10 mM de 

EDTA; O, 7 M do NaCI; 2% de Sarcosyl; 140 mM de 2-mercaptoetanol) em cada 

amostra contida nos tubos. Os tubos foram incubados por 35 minutos, em banho-maria, 

a 60 ºe, sendo agitados 3 a 4 vezes nesse período e depois deixados para esfriar em 

temperatura ambiente. Após este esfriamento, um volume de clorofórmio (álcool 

isoamílico 24: 1) foi adicionado aos tubos e então foram levemente agitados por 100 

vezes. Após esse processo, as amostras foram centrifugadas a 12000 rpm por 5 minutos 

quando se procedeu à transferência da fase superior de cada tubo para outros tubos 

Eppendorf. Nesta etapa, foi adicionado 0,1 volume de CTAB 10% (10% de CTAB; 0,7 

M do NaCI) com outro volume de clorofórmio (álcool isoamílico), seguido de 100 leves 

agitações e de 8 minutos de centrifugação a 12000 rpm. Transferiu-se novamente a fase 

superior para outros tubos eppendorfs. Foi então adicionado um volume do tampão de 

precipitação CT AB, sendo este misturado cuidadosamente ao material obtido na fase 

superior e deixado por 15 a 30 minutos em repouso. Uma nova centrifugação foi 

realizada, a 10000 rpm por 5 minutos, sendo descartados os sobrenadantes. O sedimento 

foi dissolvido em 400µ1 de TE alto sal (IOmM de Tris-HCI pH 8,0; lmM do EDTA lM 

de NaCI) em banho-maria a 60 ºe até total dissolução. O DNA foi precipitado, 

adicionando-se dois volumes de etanol absoluto gelado e em seguida centrifugado por 

10 minutos a 12000 rpm em centrífuga refrigerada a 4 ºe. Removeu-se o sobrenadante e 

o precipitado foi lavado por duas vezes; a primeira com 700 µl de etanol 70%

( centrífuga por 5 minutos) e a segunda com 400µ1 de etanol l 00% ( centrifuga por 5 
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minutos). Logo depois o DNA foi seco por inclinação do sobrenadante e dissolvido o 

"pellet" em 20µ1 de TE 1/10 + RNAse por 1 hora a 37°C. 

A reação de amplificação do DNA foi realizada com volume de 25µ1, 

sendo 2,5µ1 de tampão IOX (IOOmM de Tris-HCl pH 8,3; 500mM de KCI; 25mM de 

MgCh e 0,01% de gelatina), lµl de dinucleotídeos, 0,5 µl de cada primer (12,5ng) e 0,3 

µl de Taq polimerase, completando finalmente o volume com água bidestilada. Os 

"primers" utilizados foram os descritos por Pooler & Hartung (1995): CVC P2 (5' 

AGATGAAAACAATCATGCAAA 3') e CVC PI (5 GCCGCTTCGGAGAGCATT

CCT 3'). O programa utilizado no termociclador também foi descrito por Pooler & 

Hartung (1995), sendo 1 minuto a 94°C para desnaturação, I minuto a 60 ºe para 

anelamento; 2 minutos a 72 ºe para extensão, I O minutos a 70 ºe para extensão final por 

30 ciclos. A visualização das reações foi feita em gel de agarose a 1 %, diluído em 

tampão TAE 50X (1 mI do tampão para 50 mI de água destilada) e corado com brometo 

de etídeo ( 4µ1 por 100 mI de gel). As reações específicas para X fastidiosa, causadora da 

CVC, foram detectadas na região de 500 pares de bases. 

Ensaio Imunosorbente Vinculado a Enzimas - ELISA

O teste serológico ELISA foi realizado através da metodologia DAS 

(Doble Antibody Sandwich) modificada, tendo sido o antissoro específico para· X 

fastidiosa fornecido pelo Instituto Biológico de São Paulo, SP. Placas da marca Costar 

(96 Well Assay Plate) de fundo plano, constituídas de poliestireno de alta ligadura, 

foram utilizados para a realização do teste ELISA 

Na execução do teste, as placas foram cobertas com antissoro diluído 

1:100.000 em tampão de cobertura (0,159% NaCO3, 0,293% NaHCO3, 0,02% KH2P04, 

0,29% Na2HPO4. l2H2, 0,02% KCI, pH 7,2 - 7,4) e incubadas durante 60 minutos a 37 

ºe. Após esta fase, adicionaram-se as amostras (antígenos), distribuindo-_as ao acaso 

pelas placas e incubando-as por 60 minutos e 37°C. Cada placa recebeu um total de 45 

amostras de plantas testes, e ainda, uma amostra de controle negativo obtida de muda 

certificada conduzida em cultivo protegido, uma amostra de controle positivo 



38 

proveniente de planta infectada com sintomas da CVC e outra amostra positiva formada 

de suspensão bacteriana produzida em meio de cultura sólido BCYE. Todas as amostras 

tiveram duas repetições na placa de ELISA 

Em seguida à adição do antígeno, foi adicionado o anticorpo diluído 

1:100.000 em tampão PBS e então incubado por mais 60 min, a 37 ºc. Adicionou-se 

então, o conjugado anti-rabbit IgG fosfatase alcalina (Sigma) diluído 1�7_000 .em tampão 

PBS, incubando a placa durante 60 minutos a 37°C. O substrato, P-nitrofenol fosfato 

(PNPP, Sigma) diluído em tampão de dietanolamina {lmg/ml) foi adicionado e também 

incubado à temperatura ambiente durante 30-60 minutos. Após o desenvolvimento de 

coloração amarela, foi medida a absorbância a 405 nm em leitor de placas de ELISA 

Entre cada passo, a placa foi lavada três vezes com PBS-Tween (0,5 mi Tween 20/litro ). 

Os valores de absorbância obtidos pelo leitor de ELISA para cada 

amostra foram registrados e a média dos valores das repetições/amostras da placa, 

calculada. Para considerar um determinado valor de absorbância como positivo ou 

negativo, utilizou-se o seguinte procedimento� indicado por Zar (1996): inicialmente a 

distribuição dos valores dos controles negativos de todas as placas submetidas ao ELISA 

passou pelo teste de distribuição normal (software ST ATISTICA, Statsoft, Tulsa, AZ). 

Confirmada essa distribuição, optou-se pela admissão de um erro de O, 1 %. Para um erro 

de 0,1%, o valor da absorbância máxima para amostras negativas foi de 0,143; já que a 

média das amostras negativas foi de 0,056 e o desvio padrão, 0,028 {0,143 = 0,056 + 

(3,09 x 0.028)}. Considerou-se como positiva qualquer amostra com valor superior à 

média das amostras negativas somada ao produto entre 3, 09 e o valor do desvio padrão 

das amostras negativas. 

Para se determinar a diferença de concentração da bactéria entre as 

amostras positivas e quantas vezes sua concentração era maior que os valores da amostra 

sadia ( controle negativo), foram divididos os valores de absorbância das amostras 

positivas pelo valor do controle negativo da placa correspondente. 

Foi verificado também, o grau de detecção e de determinação da bactéria 

pelo teste serológico ELISA através da diluição em série da suspensão de X fastidiosa, 

seguida de plaqueamento com contagem do número de unidades de colônias formadoras 



por m1 em cada diluição, comparado-o com o resultado da absorbância obtido no teste 

ELISA também para cada diluição. 

3.5 Resultados e Discussão 

Detecção da bactéria por PCR 

Os resultados do primeiro experimento obtidos por reações específicas 

para X fastidiosa através de PCR, dois meses após a inoculação por enxertia, podem ser 

observados na Tabela 1. Verificou-se que durante o período em que a fonte de inóculo 

permaneceu em contato com as plantas experimentais, a maioria das variedades e 

espécies da subfamília Aurantioideae foi hospedeira da bactéria da CVC. Exceções 

foram observadas apenas para variedades de laranja doce como 'Hamlin', 'Natal', 

'Westin', algumas seleções 'Pera' (Bianchi, IAC.2000 e Ipiguá), tangerina 'Ponkan', 

'Satsuma', Mexerica do Rio', tangor 'Murcote', tângelo 'Orlando', toranja 'Siamesa', 

'Trifoliata' e Citrus histrix D.C. 

A detecção da X fastidiosa nas variedades de 'Pera' Pirangi e 'Pera' 

Premunizada IAC durante toda a avaliação está de acordo com relatos de Laranjeira et 

ai. (1995), Laranjeira et ai. (1998b), Malavolta et ai. (1993), Machado et ai. (1993), mas 

a ausência da detecção do patógeno nas outras variedades de laranja doce estudadas 

durante os 6 primeiros meses de análises por PCR contradiz os dados já publicados por 

Li (1997) e Laranjeira et ai. (1998a,b). Todas as limas ácidas e doces, limões e pomelos 

amostrados e avaliados por PCR mostraram-se portadores não sintomáticos da bactéria, 

não corroborando com os trabalhos realizados por Machado et ai. ( 1997), concordando 

com relatos de Beretta et ai. (1993) para a lima ácida 'Tahiti'. 

Observaram-se nas avaliações algumas alternâncias entre resultados 

positivos e negativos para certas variedades na detecção da X fastidiosa, sugerindo que 

a amostragem feita em ramos escolhidos ao acaso na planta em condição de campo e a 

distribuição irregular do patógeno na planta interferem nos resultados . 
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Tabela 1. Detecção de X fastidiosa por PCR em diferentes variedades e espécies da 
subfamília Aurantioideae, a partir de 2 meses após inoculação por encostia, 
durante um período de doze meses. Piracicaba-SP, 1999. 

•si"•• 1-0' •• Tff ' 12' 

Laranjas doces 'Hamlin' + + + + + + + + 

'Natal' + + + + + 

'Westin' + + + + 

'Pera' Bianchi + + + 

'Pera' IAC .2000 + + + + + + 

'Pera' lpiguá + + + + + + 

'Pera' Pirangi + + + + + + + + + + + 

'Pera' Premunizada IAC - + + + + + + + + + + 

Tangerinas 'Cravo' + + + + + + + 

'Ponkan' 
'Clementina' + + + + + 

'Satsuma' 
'Mexerica do Rio' 

Tangar 'Murcote' + 

Limas ácidas 'Galego' + + + + + + + 

'Tahiti' + + + + + + 

Limão verdadeiro 'Eureca' + + + + + + + 

Limas doces 'Dourada' + + + + + + 

'Pérsia' + + + + + + 

Pomelo 'Marsh Seedless' + + + + + + 

'Thompson Pink' + + + + + + 

Tângelo 'Orlando' 
Laranjas azedas 'São Paulo' + + + + + + + + + + 

'Doble Calice' + + + + + + 

Toranja 'Siamesa' 
Cidra 'Etrog' + + + + + + + + + + 

Citrus histrix D.C. 
Forttmella Kunquat Nagami. + + + + + + + 

Kunquat Nippon + + + + + + 

Microcitrus �- + + + + + + + 

Poncirus trifoliata Trifoliata 
Resultados do PCR quanto à presença da bactéria na planta = - negativo; + positivo 

Alteração consistente passou a ocorrer para muitas variedades estudadas, 

oito meses após a inoculação, quando a muda fonte do patógeno foi retirada das plantas 

testes, Provavelmente, esta prática forneceu a interrupção do fluxo de seiva infectada 

proporcionado pelas mudas portadoras do patógeno, impedindo assim, o livre trânsito da 

bactéria na planta. Diversas variedades representantes de diferentes espécies cítricas, que 



41 

foram identificadas pelo teste PCR como hospedeiras do patógeno da CVC durante os 6 

primeiros meses de avaliação (Tabela 1 ), passaram a ser classificadas como resistentes, 

podendo-se concluir que o patógeno, apesar de transitar pela planta, não se estabeleceu e 

nem se multiplicou no hospedeiro. Quando a fonte de inóculo foi retirada, a planta 

experimental necessitou aproximadamente 2 meses para mostrar-se não hospedeira da 

bactéria da CVC. Segundo relatos de Huang et al. (1986) e Mollenhauer et al. (1976), 

plantas tolerantes e resistentes podem apresentar inibição da multiplicação e 

translocação da bactéria X fastidiosa devido à presença de barreiras estruturais, 

substâncias inibidoras ou pelo envelhecimento da bactéria, resultando na perda de sua 

patogenicidade. 

Conforme resultados obtidos após um ano de avaliação por PCR, todas as 

variedades de laranja doce, selecionadas e avaliadas neste experimento, foram 

hospedeiras da X .fastidiosa, concordando com os relatos de Lee et al. (1992) e Pompeu 

Jr. et al. (1994) onde afirmam que algumas variedades de laranja doce são muito 

sensíveis à CVC no Brasil. 

Os resultados das análises mostram a presença da bactéria nas variedades 

de laranja azeda 'São Paulo' e de cidra 'Etrog'. Segundo avaliações realizadas por 

Laranjeira et al. ( 1998b ), a variedade cidra 'Etrog', mesmo não apresentando sintomas 

de CVC, mostra-se portadora da bactéria. Relatos sobre laranja azeda 'São Paulo' não 

foram feitos pelos autores. 

No segundo experimento, a inoculação da bactéria X fastidiosa através 

de suspensão bacteriana foi realizada nas 31 variedades cítricas em outubro de 1999. 

Antes da inoculação, a concentração da suspensão da bactéria foi determinada por 

espectrofotômetro, revelando uma absorbância (600nm) correspondente a 1, 98 x 107

ufc/ml. 

A resposta ao método de inoculação por suspensão foi rápida, podendo-se 

detectar a presença do patógeno pelo teste PCR seis meses após a infecção em quase 

todas as variedades e seleções de laranja doce ensaiadas. Apenas a laranja doce 'Westin' 

não se mostrou hospedeira da bactéria da CVC neste período. Este resultado está de 

acordo com relatos de Laranjeira et al. (1995) que verificou que a doença afeta 
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principalmente as variedades de laranja doce e que a 'Rubi', 'Westin' e 'Ovale' 

mostram-se hospedeiros tolerantes ao patógeno. 

Tabela 2. Detecção de X fastidiosa por PCR em diferentes variedades e espécies da 
subfamília Aurantioideae, a partir de 2 meses após inoculação por injeção no 
tronco, durante um período de seis meses. Piracicaba-SP, 1999. 

.=:::::!;;!!!:!!!:i!;::i(�!(!!/i\ 

• F,ij)tíl@�}):Hn\

Laranjas doces 

Tangerinas 

Tangor 
Limas ácidas 

Limão verdadeiro 

Limas doces 

Pomelo 

Tângelo 
Laranjas azedas 

Tora.aja 
Cidra 
Citrns histrix D.C. 
Fortunella 

Microcitms sp. 

: ... ; i: � �:; � �;:; (! i i i i ! i ! � i � \: � � � � ! : : ; : ; ! '. ;;;; i !:� !! ; i i i; i
..... nvJti�d�d�f /H/ 

. . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

'Hamlin' 
'Natal' 
'Westin' 
'Pera' Bianchi 

'Pera' IAC.2000 
'Pera' Ipiguá 
'Pera' Pirangi 
'Pera' Premunizada IAC 

'Cravo' 
'Ponkan' 
'Clementina' 
'Sat•mma' 
'Mexerica do Rio' 

'Murcote' 
'Galego' 
'Tahiti' 

'Eureca 

'Dourada' 
'Pérsia' 

'Marsh Seedless' 
'Thompson Pink' 

'Orlando' 
'São Paulo' 
'Doble Calice' 

'Siamesa' 
'Etrog' 

'Kunquat Nagami' 
'Kunquat Nippon' 

Poncirns trifoliata 'Trifoliata' 
Resultados do PCR quanto à presença da bactéria na planta = • negativo; + positivo 

+ + 
+ 

+ 

.-

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+

+ 
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Segundo as reações de PCR, observadas em gel de agarose, pode-se 

verificar que, além das variedades de laranja doce, a variedade tângelo 'Orlando' foi 

hospedeira da bactéria, confirmando o resultado obtido por Li (1996), Li et al. (1996) e 

Laranjeira et al. (1998a,b). Os resultados positivos obtidos na reação de amplificação do 

DNA para a presença da X fastidiosa podem ser verificados na Tabela 2. 

Além da laranja 'Westin', não foi verificada a presença da bactéria nas 

plantas das variedades cidra 'Etrog' e laranja azeda 'São Paulo' que foram inoculadas 

pelo método de introdução de suspensão bacteriana no tronco da planta. Estes resultados 

discordam dos dados obtidos no experimento um, pois variedades que não se mostram 

hospedeiras da bactéria foram detectadas portadoras do patógeno por PCR quando o 

método de inoculação foi o de enxertia, confirmando resultados obtidos no item 4, no 

qual se constatou diferença na eficiência de transmissão da X .fastidiosa entre diferentes 

métodos de inoculação. 

De acordo com os dados obtidos no teste molecular PCR para ambos os 

experimentos, não foi detectada a presença da bactéria da CVC nos tecidos das 

variedades de tangerina, tangor, limas ácidas, limão verdadeiro, limas doces, pomelos, 

toranjas, Citrus histrix D.C., Fortunella, Microcitrus sp. e Poncirus tr{foliata. Resultados 

como estes confirmam relatos de Li (1997) e Laranjeira et al. (1998b). 

Determinação da concentração da X .fastidiosa nas variedades de citros por ELISA. 

A comparação dos resultados obtidos no teste serológico ELISA e no 

teste molecular PCR para as diferentes variedades e espécies de citros estudadas quanto 

à capacidade hospedeira a X fastidiosa estão expressos na Tabela 3. 

O teste ELISA revelou que a bactéria se encontra presente em diferentes 

concentrações nas variedades e seleções de laranja doce, confirmando relatos de 

Carvalho et ai. (1995), Laranjeira et al. (1995), Li et al. (1996) e Laranjeira et al. 

( 1998b) que demonstraram a diferença de reação entre cultivares de laranja doce, 

independentemente do método de inoculação, natural ou induzido. 



Tabela 3. Comparação dos resultados obtidos pelos testes PCR e ELISA para 
diferentes variedades e espécies da subfamília Aurantioideae. ( +) = 
positivo e (-) = negativo para a presença de X fastidiosa no tecido. 
Piracicaba-SP, 1999. 

Experimento 1 Experimento 2 
Espécies/ variedades (Enxertia por encostia) e (Suspensão bacteriana)" 

···························· .. ································•···················(º8/03/00) ······················································· (08/03/00) ·················· 
PCR ª ELTSA b PCR ª ELISA b 

·--------··········-··---•-·············-·-------------------------·-·············-····------------·············-------············--·---

'Hamlin' + + + + 

'Natal' 
'Westin' 

'Pera' Bianchi 

'Pera' IAC.2000 

'Pera' Ipiguá 
'Pera' Pirangi 
'Pera' Premunizada IAC 
'Cravo' 
'Ponkan' 
'Clementina' 
'Satsuma' 
'Mexerica do Rio' 
'Murcote' 
'Galego' 
'Tahiti' 

'Eureca 

'Dourada' 
'Pérsia' 
'Marsh Seedless' 
'Thompson Pink' 
'Orlando' 
'São Paulo' 
'Doble Calice' 

'Siamesa' 
'Etrog' 
Citros histrix D.C. 
Kunqu.at Nagami. 
Kunqu.at Nippon 
Microcitrus sp. 

Trifoliata 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+

+ 

+

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

----------------------------------------------------------------------------------------------------······-··-----------------···----------

• Teste molecular PCR utilizado para determinar a presença da X. fastidiosa a partir de
amostras pecíolos das variedades testes.
b Teste serológico que detennina a concentração da bactéria por leitor de ELISA 
e Métodos de inoculação utilizados nos experimentos 

44 



45 

Verificou-se, porém, nos dados obtidos que o teste ELISA não foi 

suficientemente sensível para determinar o nível de concentração do patógeno em 

variedades como laranja azeda 'São Paulo', cidra 'Etrog' e tângelo 'Orlando', 

verificadas como hospedeiras da bactéria pelo teste molecular PCR. Para o tângelo 

'Orlando\ essa mesma situação já havia sido detectada por Laranjeira et ai. (1998a), que 

também relataram a laranja azeda e a cidra como espécies hospedeiras de X fastidiosa 

(Laranjeira et ai., 1998b). Segundo Machado et. ai. (1997), uma maior ou menor 

concentração da bactéria inferida por testes serológicos pode estar associada ao estádio 

de desenvolvimento do tecido da planta. Tecidos jovens apresentariam menor 

concentração da bactéria que tecidos mais velhos. Contudo, deve-se ressaltar que as 

mudas formadas com as diversas variedades testes apresentavam a mesma idade e as 

folhas amostradas eram provenientes do mesmo ciclo vegetativo da planta, concluindo

se que uma maior dificuldade foi encontrada pela bactéria para se estabelecer nas plantas 

identificadas como hospedeiras da X fastidiosa por PCR e não detectadas por ELISA 

O método de desvio padrão de uma distribuição normal (Zar, 1996) 

adequou-se para determinação das amostras positivas, não sendo encontrados resultados 

em discordância com aqueles obtidos com o teste PCR (Tabela 1 e 2). Face ao grande 

número de placas necessárias para a avaliação das variedades experimentais, foi 

necessário padronizar os resultados para uma comparação. das concentrações da bactéria 

entre variedades. Dividiu-se então, o valor das amostras positivas pelo controle negativo 

médio de cada placa, estando os resultados apresentados na Tabela 4. 

Os valores obtidos com a padronização das concentrações revelaram qµe 

as amostras da variedade de laranja 'Hamlin' se apresentaram 2,57 vezes mais elevados 

que os padrões negativos. Entre plantas serologicamente positivas, a variedade 'Hamlin' 

mostrou a maior concentração de bactéria depois de 12 meses da inoculação, seguida da 

'Pera' IAC Premunizada e da laranja doce 'Natal'. 

As menores concentrações verificadas entre as variedades, detectadas 

como portadoras da bactéria pelo teste ELISA na ultima avaliação, foram a laranja 

'Pera' IAC 2000 no experimento 1 e a laranja 'Westin' para o experimento dois, que 
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apresentaram valores 1,75 e 1,50 vezes mais elevados que os padrões negativos, 

respectivamente. 

Tabela 4. Concentração da bactéria X fastidiosa detectada nas amostras de pecíolos das 
diferentes variedades experimentais através do teste ELISA, realizado a cada 
45 dias, durante 4,5 meses. Piracicaba-SP, 1999. 

Hospedeiros 
· Experimento 1 b 

1· 2· 

'Hamlin' 1,40 1,68 
'Natal' 1,54 1,89 
'Westin' 
'Pera' Bianchi 1,38 1,48 
'Pera' IAC.2000 
'Pera' Ipiguá 2,28 
'Pera' Pirangi 1,45 
'Pera' Premunizada IAC 1,22 1,55 
Controle positivo médio 2,73 2,64 
Controle negativo médio 0,052 0,099 

TESTE ELISA (A)ª 

3• lª 

2,57 1,46 
2,20 
1,76 
2,45 1,39 

1,75 
2,12 
2,29 
2,52 1,72 
2,55 2,73 

0.092 0,052 

Experimento 2• 
2ª 

1,71 

1,41 
1,65 
1,77 
1,68 
1,70 
2,64 

0,099 
ª (A) = Valor de absorbância ou concentração da bactéria detenninada pelo leitor de ET JSA. 
b Plantas inoculadas por enxertia com método de encostia de mudas doentes. 
0 Plantas inoculadas por suspensão bacteriana na haste da planta teste. 

3ª 

2,57 
2,04 
1,50 
1,61 
2,08 
2,04 
1,99 
2,00 
2,55 

0,092 

O teste ELISA é considerado uma forma confiável de medir a concentração da 

bactéria nos tecidos das plantas portadoras de X fastidiosa. A intensidade da reação de uma 

amostra, quando positiva, determina a presença e a concentração do patógeno. Segundo 

Minsavage et al. (1994), o patógeno de plantas hospedeiras assintomáticas são detectáveis 

por ELISA quando se encontram no sistema vascular da planta com uma concentração 

mínima de 1.3 x 105 ufc/ml e por PCR com 1.3 x103 ufc/ml, mostrando que o teste PCR é 

100 vezes mais sensível que o ELISA. 

Determinação da sensibilidade do teste ELISA 

A diluição em série de uma suspensão da bactéria X fastidiosa foi 

realizada com o intuito de determinar a sensibilidade do teste ELISA na detecção do 

patógeno. Observou-se que o limite médio para detecção da bactéria pelo teste ELISA 
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foi o valor da diluição da suspensão de X fastidiosa com resultado 1,4 vez maior que a 

média do controle negativo na placa de ELISA. Esse resultado corresponde a 1,5 x 104

ufc/ml determinado pelo plaqueamento da diluição em meio de cultura PCYE e 

contagem das unidades formadoras de colônias (ufc). 

A estimativa de 'ufc' para verificar a sensibilidade do teste ELISA foi 

realizada em placa individual com 4 repetições por diluição, determinando-se uma 

bordadura entre cada diluição pipetada na placa para evitar possíveis contaminações. As 

placas em que as amostras das variedades cítricas foram avaliadas não constou das 

diluições em série para se evitar contaminações, mas deve-se destacar que essas 

amostras foram submetidas às mesmas condições de temperatura, soluções tampão e 

tempo de permanência nas soluções em cada etapa utilizadas para a avaliação de 

sensibilidade do teste ELISA. 

O resultado médio da concentração da bactéria igual a 1,4 vez maior que 

o controle negativo (1,5 x 104 ufc/ml), possibilita verificar que os valores obtidos no

teste ELISA, para as variedades positivas quanto a presença da X fastidiosa (Tabela 4), 

estão restritos a uma amplitude de concentração média entre· 1,3 x 104 ufc/ml e 2, 75 x 

104 ufc/ml. Estes resultados apresentam certa diferença com os dados obtidos por 

Minsavage et ai. (1994), quando estudaram videiras infectadas com X fastidiosa, 

verificando que o mínimo de concentração detectável de suspensões de X fastidiosa, 

pelo teste ELISA, encontrava-se em 1,3x 105 ufc/ml. 

3.6 Conclusões 

Os resultados obtidos nas condições em que o presente trabalho foi 

realizado permitem concluir: 

1. O método de inoculação da bactéria X fastidiosa influenciou nos resultados finais

sobre a resposta da planta à presença do patógeno. 



48 

2. A manutenção da fonte de inóculo (plantas contaminadas) experimentais, mantendo

fluxo contínuo da bactéria X fastidiosa, pode induzir resultados incorretos quanto à 

reação de hospedeiros. 

3. O método de inoculação por suspensão bacteriana diretamente no caule da planta

mostrou-se eficaz na infecção das variedades e espécies de Citrus estudadas. 

4. Todas as variedades de laranja doce foram determinadas como suscetíveis à presença

da X fastidiosa. 

5. Entre as 31 variedades e espécies estudadas não se verificou, independentemente do

método de inoculação do patógeno, a presença da bactéria nas variedades de tangerina 

'Ponkan', 'Satsuma', 'Mexerica do Rio', Citrus histrix e também no representante da 

espécie Poncirus trifoliata. 

6 As variedades cidra 'Etrog', laranja 'azeda São Paulo' e tângelo 'Orlando' 

mostraram-se hospedeiros da bactéria. 

7. Os testes PCR e ELISA foram adequados na detecção do patógeno.

8. Entre plantas serologicamente positivas, a variedade 'Hamlin' mostrou a maior

concentração de bactéria depois de 12 meses da inoculação, seguida da 'Pera' IAC 

Premunizada e da laranja doce 'Natal'. 



4. EFICIÊNCIA DE QUATRO MÉTODOS DE INOCULAÇÃO DE Xylella

fastidiosa EM CITROS ( Citrus spp.) 

4.1 Resumo 

No estudo da relação patógeno-hospedeiro da X fastidiosa são 

necessários métodos eficientes de inoculação em citros. Buscou-se, neste trabalho, 

comparar a eficiência de quatro métodos de inoculação da bactéria X fastidiosa em 

laranja doce (Citrus sinensis L. Osbeck) (três clones de laranja 'Pêra': Pirangi, IAC 2000 

e Ipiguá) e em tangerina 'Cravo' (C. reticulata Blanco). Os métodos de inoculação 

foram: A) encostia de mudas infectadas; B) enxertia de pecíolos infectados; C) garfagem 

lateral de ramos finos infectados e D) inoculação de suspensão bacteriana por meio de 

alfinete entomológico. O experimento foi constituído de 16 tratamentos com 4 

repetições (uma planta por parcela), além dos tratamentos controle (plantas inoculadas 

com material sadio certificado e plantas não inoculadas). Avaliações mensais para 

presença de X fastidiosa com PCR foram realizadas durante oito meses. Os percentuais 

de plantas de laranja doce infectadas para cada método de inoculação após a última 

avaliação foram: A) 66,67%; B) 75,00% %; C) 50,00%; D) 25,00%. Todos os métodos_, 

foram eficientes na transmissão da bactéria para as plantas de laranja 'Pera'. No caso da 

tangerina 'Cravo', somente foi possível detectar o patógeno quando o método de 

inoculação utilizado foi o de suspensão bacteriana com alfinete entomológico, mas, 

mesmo assim, houve um decréscimo de 50% de plantas infectadas após 3 meses, 

sugerindo que esse grupo possa ser efetivamente resistente ao patógeno. 
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4.2 Summary: EFFICIENCY OF FOUR METHODS OF INOCULATION OF 

Xylella fastidiosa 1N CITRUS 

ln the study of the relationship pathogen-host of Xylella fastidiosa 

. efficient methods of inoculation of bacteria in citrus are necessary. The present research 

work aimed to compare the efficiency of four methods of inoculation of the bacteria in 

sweet orange (Citrus sinensis) lines and mandarin (C. reticulata). The methods of 

inoculation were: A approach of infected seedlings, B. petiole budding, C. grafting of 

young branches and D. inoculation of bacterial suspension with needle. The plants tested 

were the selections Pirangi, IAC 2000 and Ipiguá of 'Pera' sweet orange and the 'Cravo' 

mandarin. The experiment comprised 16 treatments with 4 replications, being a plant per 

pareei plus the controls (plants inoculated with healthy certified material and not 

inoculated plants). Monthly evaluations with PCR were acconíplished during eight 

months: The percentages of orange plants infected by each method were: A = 66,67%; B 

= 75,00%; C = 50,00%; D= 25,00%. All methods were efficient in the transmission of 

the bacteria to the 'Pera' sweet orange plants. ln the case of the 'Cravo' mandarin, the 

pathogen was detected only when the inoculation method used was D, but even so there 

was a decrease of 50% of plants infected after 3 months, suggesting that this group can 

be indeed considered resistant to the pathogen. 
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4.3 Introdução 

A clorose variegada dos citros (CVC) é uma grave doença em fase de 

difusão generalizada e que contribui para a baixa produção da cultura dos citros no 

Brasil (Amaro et al., 1997). Esta doença foi constatada pela primeira vez em 1987 no 

município de Colina, situado no Estado de São Paulo e, desde então, sua ocorrência tem 

sido crescente e devastadora em diversos pomares e viveiros brasileiros (Tubelis et al., 

1993; Borges et al., 2000). 

O patógeno responsável por esta doença é a bactéria denominada Xylella 

fastidiosa Wells, gram-negativa, anaeróbica e restringe-se aos vasos do xilema da planta 

(Wells et al. 1987). Sua disseminação pode ocorrer por cigarrinhas vetoras e por 

propagação vegetativa, podendo atacar, além dos citros, diversas culturas econômicas 

tais como videiras, pessegueiros, cafeeiros, ameixeiras, entre outras (Hill & Purcell, 

1995). 

Certas estirpes da X fastidiosa parecem ter uma ampla gama de 

hospedeiros, incluindo espécies de pelo menos 28 famílias de plantas monocotiledônias 

e dicotiledôneas (Freitag, 1951; Holpkins, 1989; Raju et ai, 1980; Wells et al.; 1987). 

Diversos trabalhos têm sido realizados com o intuito de verificar o comportamento de 

diferentes variedades de cada espécie de hospedeiro (Fry et al., 1990ab; Machado et al., 

1997; Laranjeira et ai., 1998ab; PESQUISA FAPESP, 2000). Para que esta relação 

Xylella-hospedeiros seja avaliada, diversos estudos científicos têm sido conduzidos 

visando determinar métodos de transmissão do patógeno tais como inoculação através de 

alfinetes com suspensão bacteriana produzida em meio de cultura (Holpkins, 1988; Fry 

et al., 1990), enxertia de materiais contaminados em plantas sadias ou "vice-versa" 

(Machado et al., 1997; Li, 1997) e encostia de mudas infectadas produzidas pela enxertia 

de ramos de laranjeiras adultas com CVC em "seedlings" de limão 'Cravo' (Medina et 

al., 1998). 

O conhecimento de métodos eficientes de inoculação que permitam a 

avaliação do comportamento de diferentes variedades e até mesmo de hospedeiros 

alternativos de X fastidiosa é fundamental para o desenvolvimento de novas pesquisas 
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com esse patógeno. Um método eficiente, rápido e de baixo custo pode reduzir esforços 

que conseqüentemente se direcionarão para fatos ainda desconhecidos na luta contra a 

bactéria da CVC. Buscou-se, neste trabalho, comparar a eficiência de quatro métodos de 

inoculação da bactéria X fastidiosa em laranja doce e tangerina. 

4.4 Material e métodos 

O experimento foi conduzido em túnel plástico e em canteiros da área 

experimental do Departamento de Produção Vegetal da Universidade de São Paulo 

(USP/ESALQ), em Piracicaba, SP. Mudas cítricas sadias de três diferentes clones de 

laranja 'Pera' (C. sinensis) (Pirangi, Ipiguá e IAC-2000} e de tangerina 'Cravo' (C. 

reticulata) enxertadas em limão 'Cravo' (C. limonia) foram produzidas a partir de 

sementes e borbulhas provenientes do Banco Ativo de Germoplasma (BAG) do Centro 

de Citricultura 'Sylvio Moreira', em Cordeirópolis, SP. 

Durante 18 meses, as referidas mudas foram cultivadas sob túnel plástico, 

com temperatura média de 26,3ºC, ou seja, dentro da faixa considerada adequada para o 

crescimento vegetativo de citros, (25 a 31 ºC), conforme Ortolani et ai. ( 1991). 

As plantas testes foram mantidas em vasos do tipo "Citrus pot" (3,8 

litros) com substrato à base de areia, terra e plantimax para citros ( 1: 1 : 1 ), dispostos 

sobre bancadas de madeira, a 1,5 m (k altura em relação ao chão. 

Todo material utilizado como fonte de inóculo de X fastidiosa, nos 

métodos testados, foi proveniente de uma única planta cítrica, descrita aqui como 

doadora, da variedade laranja 'Valência' (Citrus sinensis Osbeck), enxertada em limão 

'Cravo', localizada na Fazenda São Jorge, em Colina, SP. A escolha dessa planta 

doadora baseou-se na detecção prévia da CVC a partir da simples visualização dos 

sintomas e pela identificação da bactéria através do teste molecular PCR. As plantas 

experimentais foram infectadas com X fastidiosa em março de 1999, sendo que nesta 

época as variedades copa enxertadas apresentavam 9 meses de idade. 

Os métodos de inoculação testados, quanto à eficiência na transmissão do 

patógeno, foram os seguintes: a. encostia de mudas infectadas; b. enxertia de pecíolos 
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infectados� c. garfag_em lateral de ramos finos e; d. suspensão bacteriana introduzida por 

alfinetes entomológicos. 

Encostia de mudas infectadas 

O método de inoculação por encostia de mudas infectadas trata-se da 

união de uma muda cítrica doente com outra sadia após ser feita uma raspagem na casca 

das hastes das plantas para facilitar a troca da seiva e conseqüente união das mesmas. Na 

produção das mudas cítricas, que serviram de fonte de inoculo, utilizaram-se "seedlings" 

de limão 'Cravo' sadios com 6 meses de idade, produzidos em tubetes. Esses 

"seedlings" foram subenxertados em ramos de laranjeira 'Valência' no campo infectada 

pela bactéria e mantidos em contato com a planta mãe por 50 dias. Após este período, as 

mudas formadas com a combinação copa-cavalo de limão 'Cravo' com laranja 

'Valência' hospedeira da CVC foram então enxertadas por encostia nas mudas 

receptoras experimentais. 

Enxertia de pecíolos infectados 

Pecíolos de folhas sintomáticas da CVC foram selecionados e extraídos 

da planta doadora infectada. O caule das mudas de citros foi enxertado com o pecíolo 

infectado a 15 cm acima da re_gião de união copa-cavalo. O processo utilizado nesta 

enxertia foi baseado segundo os procedimentos convencionais de enxertia para citros 

("T" invertido), sendo o pecíolo colocado em íntimo contato com o câmbio da planta 

receptora e, antes da enxertia, feita a raspagem dos tecidos para facilitar a união e a 

liberação da seiva infectada com a X fastidiosa. A escolha do pecíolo para a transmissão 

da bactéria baseou-se no fato de que o patógeno tende a se concentrar em maior 

quantidade nessa região da planta (Fry & Milholland, 1990). 

Garfagem lateral de ramos.finos 

Descrita por Li · (1997), trata-se de uma técnica de simples execução. 

Ramos finos e doentes, com 15 cm e 4 gemas, foram retirados da planta doadora e 

enxertados na haste principal das mudas sadias, por garfagem. 



54 

Suspensão bacteriana introduzida por alfinetes entomológicos 

A bactéria foi isolada em meio de cultura BCYE (Wells et ai, 1981) com 

45 dias de antecedência da inoéula_ç.ão, sendo repicada duas vezes a cada q_uinze dias e 

mantida a uma temperatura de 28ºC antes de ser diluída em solução tampão SCP 

(succinate-citrate-phosphate). A leitura de densidade ótica da solução tampão contendo 

X fastidiosa foi realizada em espectrofotômetro (600 nm) e revelou absorbância de 0,6. 

A inoculação da bactéria foi realizada no horário entre 1 Ih e 12h para otimizar a 

absorção da solução tampão pela planta. Ramos com brotações novas foram 

selecionados e marcados com fitas numeradas para identificar o local da inoculação e a 

posição da folha a ser amostrada na avaliação. Uma gota da solução tampão contendo X 

fastidiosa foi colocada na brotação marcada com auxílio de um conta-gotas. Em seguida, 

um furo foi realizado com o alfinete entomológico no local onde a gota foi depositada 

para facilitar a introdução da bactéria na planta. 

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, 

com 16 tratamentos (4 métodos de inoculação em mudas de 4 variedades de citros), com 

4 repetições e uma planta por repetição. 

O experimento constou também de dois tratamentos controle conforme 

segue: 

1. Os tratamentos foram repetidos com os mesmos procedimentos de

inoculação, porém, sem a presença do patógeno; 

2. Tratamentos com mudas sadias r�presentantes das quatro variedades.

Para a avaliação da presença da bactéria da CVC, após inoculaç_ão, quatro

folhas das plantas receptoras de cada tratamento foram coletadas. Essas folhas foram 

retiradas próximas ao local de inoculação na planta. As amostragens mensais foram 

realizadas durante oito meses, após 60 dias da inoculação . 

Todas as amostragens foram realizadas apenas com um dia de 

antecedência da extração do DNA, necessária para as avaliações laboratoriais de 

detecção da bactéria. Desta forma, após as amostragens, as folhas de cada parcela 



experimental foram acondicionadas em sacolas plásticas e armazenadas em câmara füa 

(2ºC},_ agµardando as análises. 

A determina__ção da_ presença da bactéria X fastidiosa foi realizada __pelo 

teste molecular PCR ("Polymerase Chain Reaction"t no laboratório de Biotecnologia 

do Centro de Citricultura "Sylvio Moreira" do IAC, em Cordeirópolis, SP. 

Teste PCR para detecção da X fastidiosa 

Na extração do DNA, pecíolos das folhas amostradas (250 m__g) foram 

triturados em nitrogênio líquido até transformação em pó. Já na forma de pó, cada 

amostra foi distribuída em 2 tubos eppendorfs (1,5ml) previamente identificados. O 

processo de extração do DNA ocorreu adicionando-se 1,8 ml de tampão de extraÇ_ão 

CTAB-Sarcosyl (1% do CTAB; 100 mM de Tris-HCI pH 7,5; 10 mM de EDTA; 0,7 M 

do NaCI; 2% de Sarcosyl; 140 mM de 2-mercaptoetanol) em cada amostra contida_nos. 

tubos. Os tubos foram incubados por 35 minutos em banho-maria a 60 -oc,_ sendo 

agitados 3 a 4 vezes nesse periodo e depois deixados para esfriar em temperatura 

ambiente. Após este esfriamento, um volume de clorofórmio ( álcool isoamílico 24: 1) foi 

adicionado aos tubos e então foram levemente agitados por 100 vezes. A_pós esse 

processo, as amostras foram centrifugadas a 12000 rpm por 5 minutos q_uando se 

procedeu a transferência da fase superior de cada tubo para outros tubos E_p_pendorf 

Nesta etapa, foi adicionado 0,1 volume de CTAB 10% (10% de CTAB; 0,7 M do NaCI} 

com outro volume de clorofórmio ( álcool isoamílico ), seguido de 100 leves l!gita_ções e 

de 8 minutos de centrifugaç_ão a 12000 rpm. Transferiu-se novamente a fase superior 

para outros tubos eppendorfs. Foi então adicionado uín volume do tam_pão de 

precipitação CT AB, sendo este misturado cuidadosamente ao material obtido na fase 

superior e deixado por 15 a 30 minutos em repouso. Uma nova centrifugação foi 

realizada a 10000 rpm por 5 minutos, sendo descartados os sobrenadantes. O sedimento 

foi dissolvido em 400µ1 de TE alto sal (lOmM de Tris-HCI pH 8,0.;_lmMooEDIA...lM. 

de NaCI) em banho-maria a 60 ºe até total dissolução. O DNA foi precipitado 

adiciooando.,.se dois volumes de etanol absoluto gelado e, em seguida, centrifügado-{)Of 

10 minutos a 12000 rpm em centrífuga refrigerada a 4 ºe. Removeu-se o sobrenadante e 
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o precipitado foi lavado por duas vezes; a pnmerra com 700 µl de etanol 70%

(centrífu_ga por 5 minutos) e a se_gunda com 400µ1 de etanol 100% (centrifi!ga _por 5 

minutos)� Logo depois,._ o DNA foi seco por inclinação do sobrenadante e dissolvido o 

"pellet" em 20µ1 de TE 1/10 + RNAse por 1 hora a 37-oC. 

Reação de amplificação do DNA - PCR 

A amplificação do DNA foi realizada com volume de 25µ1, sendo 2,5µ1 

de tampão lOX (l00mM de Tris-HCI pH 8,3; S00mM de KCI; 25mM de MgCb e 0,01% 

de gelatina), lµl de dinucleotídeos, 0,5 µl de cada "primer" (12,5n_g) e 0,3 µl de Taq 

polimerase, completando finalmente o volume com água bidestilada. Os "primers" 

utilizados foram os descritos por Pooler & Hartung (1995): CVC P2 (5' 

AGATGAAAACAATCATGCAAA 3') e CVC PI (5 

GCCGCTTCGGAGAGCATTCCT�) . .O programa utilizado no tennociclador também 

foi descáto por Pooler..& Hactuog (1995),_ sendo J minuto a 94°C para desnaturação, L 

minuto a 60 ºe para anelamento; 2 minutos a 72 -oc para extensão,_ 1 O minutos a 70 -oC 

para extensão final por 30 ciclos. A visualização das reações foi feita em _gel de �arose 

a 1%, diluído em tampão TAE 50X (1 mi do tamt?_ão Qara 50 mi de água destilada) e 

corado com brometo de etídeo ( 4µ1 por 100 mi de gel). As reações especificas _para X 

fastidiosa, causadora da CVC, foram detectadas na região de 500 pares de bases. 

4.5 Resultados e discussão 

Os resultados referentes à presença de X fastidiosa nas _plantas 

experimentais avaliadas pelo teste molecular PCR, indicativos da eficiência dos métodos 

de inoculação, são apresentados nas Tabelas 5 e 6. 

Todas as mudas cítricas inoculadas por enxertia de materiais infectados 

pela bactéria apresentaram 100% de êxito no _pe_gamento do enxerto. resultado esse em 

desacordo com o relato de Machado et ai. ( 1997) que verificaram problemas de baixo 
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pegamento do enxerto devido à presença do patógeno responsável pela doença Clorose 

Variegada dos Citros. 

A variedade tat1gerina 'Cravo' não se mostrou um hospedeiro favorável 

para a X fastidiosa, não sendo detectada a sua presença nas mudas inoculadas nelos 

métodos de encostia, _garfagem de ramos finos e pecíolo quando se aplica o teste PCR 

(Tabela 5). A exceção ocorreu com o método da suspensão bacteriana introduzida por 

alfinete entomológico, que mostrou eficiência na inoculação da bactéria, com 50% das 

plantas infectadas, embora não induzindo sintomas da doença. Essas reaçpes específicas� 

verificadas pelo teste PCR, indicando a presença da bactéria da CVC nas mudas de 

tangerina 'Cravo', mostram que, além do método de inoculação gor suspensão 

bacteriana ser eficiente, também são resultados que apontam para a tangerina 'Cravo' 

como um possível hospedeiro da X fastidiosa, discordando das a:firma�ões de Laranjeira 

et ai (1998a) que relataram ser a tangerina 'Cravo' um cultivar não hospedeiro da X 

fastidiosa. No caso da laranja 'Pera', todas as três seleções mostraram ser hosgedeiras e 

com expressão de sintomas após períodos de espera que variaram de acordo com a 

seleção e com o método de inoculação utilizado (Tabela 6.). 

Tabela 5. Número de mudas de tangerina 'Cravo' de um total de 4 plantas por 
tratamento, infectadas com a bactéria--X. fastidiosa em março de- 1999-; 
através de 4 métodos de inoculação e avaliadas durante 8 meses pelo -teste 
molecular PCR. Piracicaba-SP, 1999. 
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Considerando os resultados da Tabela 6, observa-se que todos os métodos 

de inoculação avaliados transmitiram a bactéria para as plantas cítricas, confirmando os 

resultados obtidos por Fry & Milholland (1990), Lee et al. (1991), e Medina et ai. (1998) 

que avaliaram a reação de plantas a X fastidiosa, utilizando um ou outro dos métodos 

de transmissão do patógeno estudados aqui, sem todavia, comparar e identificar o mais 

eficiente entre eles. 

Tabela 6. Número de mudas de três seleções de laranja 'Pera' de um total de 4 plantas 
por tratamento,. infectadas com a bactéria X fastidiosa em março de 1999, 
através de 4 métodos de inoculação e avaliadas durante 8 meses pelo teste 
molecular PCR. Piracicaba-SP, 1999. 
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Nas avaliações com a laranja 'Pera' (Tabela 6), o melhor resultado foi 

obtido no método de inoculação por enxertia de pecíolo que comparativamente mostrou

se mais eficiente entre os quatro métodos estudados, resultando na transmissão do 
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gatógeno em 75% das mudas avaliadas. Além da alta porcentagem de infecç_ão
,. 

este 

método justifica sua utilização pela facilidade na aquisição do material infectante e na 

execuç_ão da técnica. 

Li (1997) comparou alguns métodos de inoculação da bactéria da CVC 

através da enxertia de materiais :gropag_ativos infectados. Contudo
,. 

deve-se destacar a 

necessidade de se dispor de uma técnica simples e de baixo custo como é o caso da 

enxertia de pecíolo infectado que, além de apresentar grande eficiência na transmissão 

do patógeno, permite fornecer infaauaçães seguras sobre o nível_ da resistência -da 

variedade da planta ao patógeno. É fato que cuidados especiais devem ser tomados 

quando o método de inoculação da bactéria da CVC apresentar uma fonte de inóculo 

constante. O permanente acesso do patógeno à planta pode induzir a conclusões errôneas 

se o objetivo for determinar se uma variedade é hospedeira ou não do patógeno. 

O método de encostia de mudas doentes foi o segundo mais eficiente, 

com 65,67% de mudas infectadas (Tabela 6), concordando com o relato de Medina et al. 

(1998) que obtiveram bons resultados de transmissão da bactéria da CVC através desse 

___método. Plantas cítricas infectadas foram observadas quatro meses após a inoculaç_ão por 

encostia, mostrando que o contínuo fluxo de seiva permite que a bactéria tenha um 

acesso rápido aos tecidos sadios, havendo, contudo, interferência da época do ano 

devido a amplitudes térmicas que parecem afetar diretamente no desenvolvimento do 

patógeno. Este método, apesar de ser eficiente na transmissão da doenç_a, apresenta 

algumas dificuldades, como por exemplo a demora na produção da fonte de inóculo que 

exige até 3 meses para obtenção. Outro fato é certamente a necessidade de mão-de-obra 

especializada, para a produção das mudas com a presença do patógeno. 

Segundo os resultados apresentados, foi possível verificar ainda que a 

metodologia de inoculação por enxertia de garfos de ramos finos coletados de árvores 

doentes, conforme é descrito por Li ( 1997), também pode ser utilizada para avaliar a 

resistência ou tolerância de variedades copa de citros à infecção da bactéria X fastidiosa,

sendo que a taxa de infecção avaliada nas três seleções de laranja doce 'Pera', atingiu 

50% das mudas em 8 meses após a enxertia com os ramos doentes. 
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Ainda na Tabela 6� observa-se que o método de inoculação por agulha 

entomológica com extrato da bactéria apresentou resultado 3 meses após a inoculação, 

mas com reduzida eficiência� discordando dos dados de Almeida (1999). Segundo o 

pesquisador, a inoculação por este método possibilita a detecção da bactéria por PCR 

após um mês da inoculação em "seedlings'' de citros. Possivelmente, as diferenças de 

idade das plantas experimentais e suas características juvenis podem . explicar o 

desacordo nos resultados dos dois estudos. 

A bactéria não foi detectada nas plantas dos controles sadios, 

independentemente do tipo de tratamento utilizado. Não foram observadas alterações 

visuais fisiológicas ou nutricionais nas plantas controles submetidas às diferentes 

técnicas de inoculação, sem a presença do patógeno. 

4.6 Conclusões 

Os dados obtidos no presente experimento permitem enunciar-se as 

conclusões a seguir: 

1. O método de inoculação utilizando a enxertia de pecíolos de folhas de árvores

com CVC mostrou-se o mais eficiente e adequado para a infecção experimental da 

bactéria. 

3. O uso de alfinete para introdução da solução bacteriana mostrou ser pouco

eficiente na inoculação de X fastidiosa. 

4. Os métodos de inoculação por garfagem lateral de ramos finos e encostia de

plantas jovens contaminadas mostraram eficiência intermediária. 

5. As três seleções de laranja 'Pera' estudadas mostraram comportamentos

similares no experimento, apresentando-se como hospedeiras favoráveis da bactéria. 
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6. A tangerina 'Cravo\ embora sem expressar sintomas de CVC� mostrou ser

hospedeira da X fastidiosa. 



5. CONCLUSÕES

De acordo com os resultados obtidos nos trabalhos experimentais, pode-se 

concluir que: 

1. A manutenção da fonte de inóculo (plantas contaminadas) experimentais, mantendo

fluxo contínuo da bactéria X .fastidiosa, pode induzir resultados incorretos quanto à

reação de hospedeiros.

2. Todas as variedades de laranja doce foram determinadas como suscetíveis à presença

da X fastidiosa, havendo exceção apenas para a laranja doce 'Westin' quando o

método de inoculação foi o de introdução de suspensão bacteriana no tronco da

planta.

3. Entre as 3 1 variedades e espécies estudadas não se verificou, independentemente do

método de inoculação do patógeno, a presença da bactéria nas variedades de

tangerina 'Ponkan', 'Satsuma', 'Mexerica do Rio', Citrus histrix e também no

representante da espécie Poncirus trifoliata.

4. As variedades cidra 'Etrog', laranja 'Azeda São Paulo' e tângelo 'Orlando'

mostraram-se hospedeiros tolerantes à bactéria, devido à baixa concentração do

patógeno detectada por ELISA e ausência de sintomas característicos da doença

CVC.

5. Entre plantas serologicamente positivas, a variedade 'Hamlin' mostrou a maior
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concentração de bactéria depois de 12 meses da inoculação, seguida da 'Pera IAC 

Premunizada' e da laranja 'Natal'. 

6. O método de inoculação mais eficiente e adequado para a infecção experimental da

bactéria X fastidiosa em variedades cítricas testes, foi o de enxertia de pecíolos de

folhas de árvores com a CVC, e o menos eficiente, o método de introdução da

suspensão bacteriana por alfinete.

7. A tangerina 'Cravo', embora sem expressar sintomas de CVC, mostrou ser hospedeira

da X fastidiosa quando inoculada pelo método da introdução de suspensão bacteriana

com alfinete entomológico.
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