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RESUMO 
Xanthomonas citri subsp. malvacearum é o agente causal da mancha angular do 

algodoeiro, uma importante doença reportada em áreas de produção no Brasil e em 

todo o mundo. A partir da análise comparativa de sequências parciais do gene rpoB de 

linhagens de X. citri subsp. malvacearum, X. campestris pv. campestris, X. axonopodis 

pv. axonopodis e X. citri subsp. citri, desenhou-se o par de primers xam1R/2R. Foram 

testadas 19 espécies pertencentes ao gênero Xanthomonas, além de bactérias dos 

gêneros Acidovorax, Burkholderia, Erwinia, Pseudomonas e Ralstonia, e o produto de 

PCR específico de aproximadamente 560 pares de bases foi observado apenas para 

linhagens de X. citri subsp. malvacearum. Os primers desenhados mostraram-se 

altamente sensíveis, apresentando níveis de detecção de 8 ufc/ 5,0 μL para 

suspensões da cultura pura da bactéria e 1,0 ng de DNA genômico de X. citri subsp. 

malvacearum. No isolamento, a partir de amostras de sementes sabidamente 

contaminadas, foram obtidas colônias bacterianas com características de morfologia e 

coloração semelhantes à X. citri subsp. malvacearum. Esses isolados foram submetidos 

a testes de coloração de Gram, hidrólise de amido, reação de hipersensibilidade (HR) 

em folhas de fumo e tomateiro, testes de patogenicidade em plantas de algodoeiro, 

amplificação com os primers específicos desenhados e sequenciamento do fragmento 

obtido e os resultados obtidos confirmaram a identificação dos mesmos como X. citri 

subsp. malvacearum. Experimentos combinados de BIO-PCR/nested-PCR foram 

realizados a partir do material obtido do processo de extração do patógeno das 

sementes contaminadas utilizando-se na primeira etapa de amplificação os primers 

correspondentes à parte do gene rpoB e na segunda etapa o produto da primeira 

amplificação e os primers específicos xam1F/2R. O resultado foi a observação de uma 

banda de aproximadamente 560 pb correspondente ao fragmento específico de X. citri 

subsp. malvacearum para todas as amostras testadas. Neste trabalho foi desenvolvido 

um teste de PCR específico para a detecção e identificação rápida e precisa dessa 

bactéria em amostras de sementes de algodoeiro. 

 

Palavras-chave: Primers específicos; Mancha angular do algodoeiro; Detecção em 

sementes; BIO-PCR; Nested-PCR 
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ABSTRACT 
Xanthomonas citri subsp. malvacearum is the causal agent of angular leaf spot of 

cotton an important disease reported in production areas in Brazil and worldwide. From 

the comparative analysis of partial rpoB gene sequences of X. citri subsp. malvacearum, 

X. campestris pv. campestris, X. axonopodis pv. axonopodis and X. citri subsp. citri 

strains, the pair of primers xam1F/2R was designed. Nineteen species of the genus 

Xanthomonas and isolates of the genera Acidovorax, Burkholderia, Erwinia, 

Pseudomonas and Ralstonia were tested and the specific PCR product of about 560 

base pairs was observed only for strains of X. citri subsp. malvacearum. The primers 

were highly sensitive, with detection levels of 8 cfu/ 5.0 μL for suspensions of pure 

culture of bacteria and 1.0 ng of genomic DNA of X. citri subsp. malvacearum. From 

contaminated seed samples, bacterial colonies were obtained with characteristic 

morphology and coloration similar to X. citri subsp. malvacearum. These isolates were 

tested for Gram stain, starch hydrolysis, hypersensitivity reaction (HR) on tobacco and 

tomato leaves, pathogenicity tests on cotton plants, amplification with the specific 

primers designed and sequencing of the fragment obtained. The results confirmed their 

identification as X. citri subsp. malvacearum. PCR experiments in combination of BIO-

PCR/nested-PCR were performed with the material obtained from the extraction process 

of pathogen from seeds using in the first step of amplification primers corresponding to 

part of the rpoB gene and the second step the product of the first amplification and the 

specific primers xam1F/2R. The result was a band of approximately 560 bp 

corresponding to the specific fragment of X. citri subsp. malvacearum for all samples 

tested. In this work, a PCR test for the quick detection and accurate identification of this 

bacterium in seed samples of cotton were developed. 

 

Keywords: Specific primers, Cotton angular leaf spot, Bacteria detection on seeds; BIO-

PCR; Nested-PCR 
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1 INTRODUÇÃO  
 
O Brasil é hoje o quinto maior produtor mundial de algodão, sendo antecedido 

por China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. A taxa de produtividade chega a 

aproximadamente 1,5 tonelada de algodão por hectare, num total de 855.000 hectares 

de área plantada. Boa parte da produção é utilizada para o consumo interno e, ainda 

assim, o Brasil exporta praticamente um terço do que produz. Uma pequena parcela do 

produto é importada, especialmente do Egito e de Israel. Estima-se que em 2015 o país 

passe a ser responsável por 9,5 % do mercado mundial de algodão, produzindo 2 

milhões de toneladas e exportando a metade disso (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS 

PRODUTORES DE ALGODÃO - ABRAPA, 2009). 

Um importante fator que pode diminuir drasticamente os valores finais da 

produção de uma dada cultura é a presença de pragas no campo e o consequente 

desenvolvimento de doenças. Com relação às bactérias, sua importância como 

patógenos de plantas se deve não só à gravidade das doenças que causam nas 

culturas de valor econômico, mas também à facilidade com que podem se espalhar. 

Dentre as doenças que afetam o algodoeiro podemos citar a mancha angular, causada 

pela bactéria Xanthomonas citri subsp. malvacearum (Xcm), que ocorre de forma 

generalizada em todas as regiões produtoras de algodão. 

O método mais eficaz para controle da doença é a utilização de variedades 

resistentes, entretanto a eficácia dessas cultivares pode ser reduzida devido ao 

surgimento de novas raças do patógeno. Um método alternativo para se evitar a 

ocorrência da mancha angular é a utilização de material propagativo sadio, porém, uma 

vez que a bactéria pode ser disseminada por meio das sementes, a dificuldade se torna 

maior. Isto se deve ao fato de que o patógeno pode estar presente numa amostra de 

sementes em concentração muito baixa e não ser detectado, mesmo nos testes de 

sanidade realizados antes do plantio. Uma vez no campo e em condições favoráveis, a 

bactéria pode se multiplicar nas plântulas e dar início a um processo epidêmico. 

Os métodos utilizados para a detecção do patógeno em sementes baseiam-se 

especialmente em técnicas de isolamento em meio de cultura, seguido de testes 
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bioquímicos, fisiológicos, serológicos e de patogenicidade. Contudo, esses testes 

demandam várias semanas até a completa identificação. 

Por outro lado, os métodos moleculares baseados em sequências específicas de 

DNA têm sido amplamente empregados na detecção de bactérias fitopatogênicas 

mostrando-se bastante rápidos, específicos e altamente sensíveis. O avanço da 

biologia molecular e, em particular da PCR, abriu novos caminhos para a caracterização 

e identificação de patógenos de plantas e também para o desenvolvimento de 

estratégias de manejo de doenças. 

No caso de X. citri subsp. malvacearum, a detecção da bactéria é efetuada por 

meio do isolamento em meio de cultura semi-seletivo e posterior identificação por meio 

de testes bioquímicos convencionais, ou seja, até o momento não havia descrição de 

uma ferramenta molecular para a detecção deste patógeno. 

O presente estudo teve por objetivo o desenvolvimento de uma nova metodologia 

para a detecção e identificação de X. citri subsp. malvacearum em sementes de 

algodoeiro por meio da utilização de métodos moleculares. 
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2 DESENVOLVIMENTO  
 
2.1 Revisão Bibliográfica 
2.1.1 A cultura do algodão e sua importância 
 O algodão é considerado a mais importante fibra têxtil. Suas primeiras 

referências históricas vêm de 4.000 anos a.C.. Tecidos de algodão foram encontrados 

na Índia 3.000 anos a.C.. Na América, vestígios encontrados no Peru datados de muitos 

séculos antes de Cristo evidenciaram que povos que ali habitaram já manipulavam o 

algodão. No Brasil, pouco se sabe da história dessa malvácea, porém, constatou-se na 

época do descobrimento do Brasil que os indígenas cultivavam a planta e eram 

capazes de converter a fibra em fios e tecidos (CRIAR E PLANTAR, 2009).  

 O algodoeiro é uma planta de amplo aproveitamento. O caroço (semente), que 

representa em torno de 65 % do peso da produção, é rico em óleo e contém 20-25 % 

de proteína bruta. O óleo extraído da semente é refinado e destinado à alimentação 

humana e à fabricação de margarina e sabão. O bagaço (farelo ou torta), subproduto da 

extração do óleo, é destinado à alimentação animal (bovinos, aves, suínos) devido ao 

seu alto valor protéico (40-45 % de proteína bruta). Os restos de cultura como caule, 

folhas, maçãs e capulhos são utilizados na alimentação de animais em geral (SOAVE; 

MORAES, 1987). A fibra, representando 35 % do peso da produção (WATKINS, 1981), 

tem mais de 400 aplicações industriais, entre as quais a confecção de fios para 

tecelagem (tecidos variados), algodão hidrófilo para enfermagem, confecção de feltro 

de cobertores, de estofamentos, obtenção de celulose, entre outros (SOAVE; MORAES, 

1987). 

 Para a safra de 2009/ 2010, a previsão para a área plantada no país chega a 

aproximadamente 48 milhões de hectares. Deste total, estima-se que 800 mil hectares 

sejam plantados com algodão, posicionando esta cultura em sexto lugar, atrás de 

outras grandes culturas como a soja, o milho, o feijão, o arroz e o trigo. Os estados com 

maior produção são Mato Grosso, Bahia e Goiás (ABRAPA, 2009), sendo que o Estado 

do Mato Grosso representa cerca de 46% da área plantada (COMPANHIA NACIONAL 

DE ABASTECIMENTO - CONAB, 2009). 
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 Em termos mundiais, o Brasil ocupa hoje o quinto lugar dentre os maiores 

produtores de algodão, ficando atrás da China, dos Estados Unidos, da Índia e do 

Paquistão. Outro destaque do Brasil se deve à produtividade obtida não só na região 

dos Cerrados, mas em todo o território no qual o algodão é cultivado, pois atingindo 

patamares superiores a 1.300 kg/ha de pluma, se posicionou como a maior do mundo 

em condições de sequeiro (ABRAPA, 2009; CONAB, 2009).  

A produção brasileira deve continuar crescendo gradativamente, uma vez que a 

indústria têxtil de todo o mundo vem demandando maiores quantidades de matéria-

prima a cada ano. A utilização de tecnologia de ponta permite a obtenção de maiores 

níveis de produtividade e a melhora na qualidade da pluma, o que é fundamental na 

comercialização do produto. Nos próximos anos, com a incorporação de novas 

tecnologias no processo produtivo, o custo da produção tende a reduzir, o que dá ao 

produto um valor mais competitivo.  

Ao contrário dos demais países, o Brasil é o único do mundo que tem condições 

de aumentar a produção, pois ainda dispõe de recursos naturais a serem empregados 

no processo produtivo. 

 
2.1.2 Doenças do algodoeiro  
 O algodoeiro é uma das culturas anuais mais importantes para o Brasil em razão 

do seu alto valor econômico e social. Para que o país consiga suprir a crescente 

demanda atual da fibra, principal produto extraído, é necessário que se mantenha o 

aumento da produtividade ao mesmo tempo em que se promova a expansão das áreas 

de plantio. Um dos alicerces para isso é a produção e distribuição de variedades 

selecionadas. 

 Para se obter uma variedade comercial, dentre outras coisas, os melhoristas 

buscam a resistência a pragas e doenças. Nesse caso específico, são muitos os 

patógenos de importância relatados que causam sérias perdas na produção, alguns 

limitantes para a cultura. Existem centenas de agentes patogênicos, sendo que 90 % 

desses são fungos, 16 vírus, 2 micoplasmas, 10 nematóides e quatro bactérias (CIA; 

SALGADO, 2005; GOTO, 1990; BRADBURY, 1986). 
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 Dentre as bacterioses do algodoeiro, a mancha angular, provocada pela 

Xanthomonas citri subsp. malvacearum ocorre de forma generalizada em todas as 

regiões produtoras de algodão do mundo. 

Os sintomas visualizados em folhas são caracterizados por lesões angulosas 

delimitadas pelas nervuras de coloração inicialmente verde e aspecto oleoso, evoluindo 

para uma coloração parda e a consequente necrose do tecido. Não raramente ocorre 

também a coalescência das lesões, o que provoca a rasgadura do limbo foliar (CIA; 

SALGADO, 2005). Nos caules e ramos, podem ser observadas lesões deprimidas, 

escuras e alongadas, podendo atingir vários centímetros de comprimento e se estender 

longitudinalmente e transversalmente. Nas maçãs, as lesões podem ocorrer em 

qualquer estágio do desenvolvimento. Quando jovens, podem não se desenvolver. Se 

mais maduras, podem formar-se na parede do carpelo lesões circulares encharcadas e 

de coloração verde escuro, que posteriormente se tornam ainda mais escuras, com 

aspecto de podridão (VALE; ZAMBOLIM, 1997).  

A disseminação do patógeno pode ser favorecida por chuvas frequentes e 

contínuas e a bactéria é transmitida de uma planta para outra por meio de respingos de 

água (OLIVEIRA, J. R. de; MOURA, A. B.; SOUZA, R. M., 2005; VAUTERIN et al.; 

1995; VALARINI; MENTEN, 1992), sendo que o tempo de sobrevivência dessa bactéria 

no solo pode alcançar até 11 anos, e nas sementes e restos culturais até quatro anos 

(CIA; SALGADO, 2005). 

O controle desta doença é feito basicamente com a utilização de cultivares 

resistentes e sementes sadias, uma vez que o controle químico utilizando-se 

antibióticos ou fungicidas cúpricos tem elevado custo e eficiência duvidosa 

(NASCIMENTO et al., 2000; PEREIRA et al., 2000). 

 

2.1.3 Taxonomia de Xanthomonas citri subsp. malvacearum 
Xanthomonas citri subsp. malvacearum pertence ao grupo de bactérias Gram-

negativas, aeróbicas e são visíveis ao microscópio óptico, onde apresentam morfologia 

de bastonetes retos, isolados, medindo 0,4-0,7 x 0,7-1,8 μm, e são móveis por meio de 

um flagelo polar. A maioria das linhagens do gênero Xanthomonas apresenta colônias 

lisas, mucóides e de coloração amarelada devido à presença de um pigmento amarelo, 
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insolúvel, denominado de xantomonadina (BRADBURY, 1986; BRADBURY, 1984). 

Dentre as características fisiológicas e bioquímicas para descrever o gênero 

Xanthomonas pode-se citar oxidase negativa, catalase positiva, negativa para a 

produção de indol, acetoína e urease, não utiliza asparagina como única fonte de 

carbono e nitrogênio, não redutora de nitrato, positiva para hidrólise do amido (HOLT et 

al., 1994). 
 A bactéria foi descrita inicialmente por Smith em 1901, que a denominou 

Pseudomonas malvacearum. Em 1905, a sua denominação foi alterada por Smith para 

Bacterium malvacearum e por Holland em 1920 para Bacillus malvacearum. Mais tarde, 

em 1923, Bergey et al. propuseram alteração para Phytomonas “malvacera”, e com a 

criação do gênero Xanthomonas por Dowson em 1939, a bactéria passou a ser 

designada como Xanthomonas malvacearum. Em 1978, com a criação da terminologia 

“patovar”, Dye propôs a denominação Xanthomonas campestris pv. malvacearum 

(BRADBURY, 1986). 

 A combinação de dados de homologia DNA-DNA, dados fenotípicos de 

diferentes grupos da espécie, análise de açúcares por BIOLOG e características de 

patogenicidade levaram Vauterin et al. (1995) a propor uma nova classificação do 

gênero Xanthomonas. Nesta nova classificação, a espécie mais numerosa, X. 

campestris, foi dividida em 16 espécies: Xanthomonas campestris, X. arboricola, X. 

bromi, X. axonopodis, X. cassavae, X. codiae, X. cucurbitae, X. hortorum, X. hyacinthi, 

X. melonis, X. pisi, X. sacchari, X. theicola, X. translucens, X. vasicola e X. vesicatoria. 

Neste, X. campestris pv. malvacearum foi alocada na espécie X. axonopodis sendo 

denominada X. axonopodis pv. malvacearum. 

Em 2005, Schaad et al. sugeriram a reclassificação para X. smithii subsp. smithii, 

mas pouco tempo depois o mesmo grupo de pesquisadores elaborou uma emenda e, 

seguindo as regras estabelecidas pelo Código Internacional de Nomenclatura de 

Bactérias foi proposta a nomeação de X. citri subsp. malvacearum (SCHAAD et al., 

2006). Recentemente, Ah-You et al. (2009) propuseram que a espécie X. citri seja 

dividida em vários patovares, incluindo X. citri pv. malvacearum. 



23 
 

Neste trabalho foi mantida a denominação X. citri subsp. malvacearum,  em 

razão da sua validação na lista 115 do “International Journal of Systematic and 

Evolutionary Microbiology” (EUZÉBY, 2007). 

 
2.1.4 Sanidade de sementes 

A alta qualidade das sementes é a base para a elevação da produtividade 

agrícola. Os aspectos genéticos, fisiológicos, físicos e sanitários, quando avaliados 

conjuntamente, ressaltam o valor real e potencial do uso de um determinado lote de 

sementes. Essa avaliação assume diferentes graus de importância, dependendo, 

principalmente, do perfil da produção (BORÉM, 2005). 

O transporte de patógenos por meio de sementes ocorre quando estes se 

encontram misturados a elas (parte da fração impura do lote), aderidos passivamente 

na superfície da mesma ou estando presentes em seu interior. 

 A preocupação com a utilização de sementes infestadas/ infectadas ou 

contaminadas não reside apenas nos danos diretos que isso pode causar à cultura, 

mas também nas consequências deste fato, considerando-se a possível ocorrência de 

uma epidemia (MACHADO, 1987). 

 O cultivo de sementes contaminadas em mistura com sementes sadias é um dos 

meios mais eficientes de se introduzir ou acumular patógenos em áreas novas ou 

tradicionais de cultivo. Tal eficiência está relacionada ao fato de que sementes 

contendo patógenos constituem o foco primário de infecção na fase inicial da cultura, 

pois não são facilmente reconhecidas em um lote e, por conseguinte, acabam sendo 

distribuídas aleatoriamente no campo. Nestas circunstâncias, as chances para o 

estabelecimento das doenças são enormes (MACHADO, 1987). 

A diagnose da doença no campo baseada nos sintomas visíveis tem limitações, 

especialmente porque a bactéria pode sobreviver em tecidos de plantas resistentes sem 

causar sintomas (CAFATI; SAETTLER, 1980). Ensaios para identificar e quantificar 

bactérias em tecidos vegetais isolando o patógeno em meio semi-seletivo, por tipagem, 

por imunoensaios e por inoculação no hospedeiro são válidos, mas também trabalhosos 

e não são suficientemente precisos para o uso rotineiro (SHEPPARD, J. W.; ROTH, D. 

A.; SAETTLER, A. W., 1989). 
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2.1.5 Detecção de fitobactérias em sementes 

 O sucesso dos programas de quarentena e de certificação de sementes está 

baseado no desenvolvimento de metodologias que permitam a detecção de bactérias 

fitopatogênicas em sementes e que possam ser aplicadas em análise de rotina nos 

laboratórios (NEERGAARD, 1977). 

 A detecção de fitobactérias em sementes pode ser realizada por diversas 

técnicas, incluindo o plantio em ambiente controlado e substrato esterilizado, o uso de 

meios de cultura seletivos e semi-seletivos, a inoculação do patógeno em plantas 

hospedeiras, o uso de bacteriófagos, a aplicação de técnicas sorológicas e moleculares 

por meio de sondas de DNA. No entanto, muitas vezes, faz-se necessário combinar 

dois ou mais métodos para facilitar a detecção e a identificação do patógeno 

(CHITARRA, 2001; ROMEIRO; RODRIGUES NETO, 2001; SCHAAD et al., 2001; 

SAETTLER; SCHAAD; ROTH,1995).  

Métodos baseados na inoculação de extratos em plantas testes, ensaios 

imunológicos e uso de meio de cultura semi-seletivo já foram empregados para 

detecção de inúmeras espécies de bactérias em sementes. Entretanto, tais métodos 

mostraram-se pouco eficientes devido à baixa sensibilidade e ocorrência de resultados 

falso-positivos como observado em Pseudomonas syringae pv. phaseolicola, agente 

causal do crestamento de halo do feijoeiro (GUTHRIE; HUBER; FENWICK,1965; 

LAHMAN; SCHAAD, 1985; MOHAN; SCHAAD, 1987). Posteriormente, a detecção 

deste patógeno foi efetuada por meio da técnica de PCR (Polymerase Chain Reaction) 

utilizando-se o gene da phaseolotoxina com resultados mais rápidos e precisos 

(PROSEN et al., 1993; MOSQUEDA-CANO; HERRERA-ESTRELLA, 1997). 

O emprego da técnica de PCR para detecção de fitobactérias em sementes 

apresenta limitações como a ocorrência de inibidores da reação e, além disso, caso 

haja um baixo número de células bacterianas presentes nas sementes a detecção do 

patógeno pode ficar comprometida. Em 1995, Schaad et al. desenvolveram uma 

metodologia para detecção de Pseudomonas syringae pv. syringae em sementes de 

feijão baseada no crescimento da bactéria em meio de cultivo antes da amplificação por 

PCR. Esta técnica foi denominada BIO-PCR e não exige a prévia extração de DNA, 

uma vez que a lise das células ocorre naturalmente durante o ciclo inicial de 
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desnaturação do protocolo de amplificação. A partir daí muitos outros trabalhos foram 

desenvolvidos utilizando-se esta mesma técnica para a detecção de Xanthomonas 

axonopodis pv. phaseoli (KOBAYASTI, 2002), Clavibacter michiganensis subsp. 

sepedonicus (SCHAAD et al., 1999), Ralstonia solanacearum bv-2 (ITO et al., 1998; 

WELLER et al., 2000a e 2000b), Xanthomonas albilineans (WANG et al., 1999), 

Acidovorax avenae subsp. avenae (SCHAAD et al., 2001; SONG et al., 2004), 

Xanhtomonas oryzae pv. oryzae (SAKTHIEVEL; MORTENSEN; MATHUR, 2001) e 

Rhizobium radiobacter (sin. Agrobacterium tumefaciens) (WELLER; STEAD, 2002). 

Uma outra metodologia denominada nested-PCR foi utilizada para detecção de 

Xanthomonas axonopodis pv. manihotis em sementes de mandioca naturalmente 

infectadas. Esta técnica consiste em uma segunda etapa de amplificação utilizando-se 

primers ou iniciadores internos ao primeiro produto da primeira reação de PCR. Os 

autores concluíram que esta técnica mostrou-se específica, rápida e sensível 

apresentando níveis de detecção de 1 a 2 células viáveis por reação (OJEDA; 

VERDIER, 2000; VERDIER; OJEDA ; MOSQUERA, 2001). 

O método mais comum descrito para a detecção da X. axonopodis pv. 

malvacearum baseia-se no plaqueamento direto em meio de cultura. Zachowski e 

Rudolph (1988) desenvolveram um meio de cultura que possibilitou verificar a presença 

de colônias individualizadas sobre a placa após 3 a 5 dias de incubação. Dezordi (2006) 

conclui em seu trabalho que a semeadura de uma suspensão de macerado de 

sementes de algodoeiro de amostras naturalmente infectadas em meio de cultura semi-

seletivo pode ser indicada para a detecção desta bactéria em análises de rotina de 

sanidade de sementes. Soares (2006) obteve resultados semelhantes ao detectar X. 

citri subsp. malvacearum em placas de Petri, permitindo o isolamento do patógeno com 

baixo índice de contaminantes. Em 2007, Barbosa, realizando modificações no meio 

523, verificou que o mesmo foi eficiente para o crescimento in vitro de X. citri subsp. 

malvacearum. 

A utilização dos meios semi-seletivos em análises de rotina em laboratórios que 

certifiquem a sanidade de sementes pode apresentar algumas desvantagens. Não 

raramente, esses meios têm em sua composição reagentes importados de custo 

elevado. Além disso, a preparação dos meios de cultura normalmente é laboriosa e a 
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observação do resultado final demanda tempo. É preciso considerar também o alto 

risco de contaminação durante a manipulação do meio e a realização dos testes. 

 

2.1.6 Genes conservados como marcadores moleculares 
O aprimoramento de técnicas baseadas em sequências de DNA ao longo dos 

últimos anos forneceu a base necessária para a utilização de métodos moleculares e 

análise filogenética de sequências de DNA e proteínas como instrumentos de rotina no 

estudo da diversidade de micro-organismos. Diversas áreas da microbiologia, em 

especial a sistemática, evolução e ecologia microbianas, se desenvolveram em ritmo 

exponencial nos últimos anos com a aplicação de novos métodos e geração de dados 

moleculares (MOREL, 1997). 

Assim, sequências do operon ribossomal DNAr 16S, 23S, 5S e regiões 

espaçadoras 16S-23S figuram entre as mais utilizadas em estudos de filogenia de 

bactérias. Milhares de sequências encontram-se disponíveis em bases de dados como 

o RDP e o GenBank. Os genes do operon ribossômico (DNAr) codificam os RNA 

ribossomais 16S, 23S e 5S integrantes do ribossomo, uma organela de função 

essencial para a sobrevivência de todos os organismos vivos (WOESE, 1987; 

GÜRTLER; STANISICH, 1996). A análise filogenética da sequência de genes do operon 

ribossomal, particularmente do DNAr 16S, é uma metodologia relativamente simples e 

com alto poder de resolução, empregada na identificação de micro-organismos em nível 

de gênero e, em alguns casos, também de espécie (WOESE, 1987; GÜRTLER; 

STANISICH, 1996). 

Em bactérias do gênero Xanthomonas, Moore et al. (1997) analisaram 

sequências de 16S DNAr de oito taxo-espécies e verificaram que há um grau muito 

elevado de conservação entre elas, limitando a possibilidade do desenvolvimento de 

primers  específicos para a diferenciação de espécies.  

A região espaçadora 16S-23S DNAr, medianamente conservada, tem sido 

frequentemente utilizada em estudos de identificação, permitindo a classificação de 

muitas bactérias por meio de estudos de Restriction Fragment Lenght Polymorphism 

(RFLP) (SEAL; COOPER; CLARKSON, 1990; GÜRTLER, 1993; HONEYCUTT; 

SOBRAL; McCLELLAND, 1995; GÜRTLER; STANISICH, 1996; MAES; GARBEVA; 
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KAMOEN, 1996; MANCEAU; HORVAIS, 1997; MENDOZA et al., 1998; RIFFARD et al., 

1998). Maes, Garbeva e Kamoen (1996) desenharam primers específicos para 

diferenciação de patovares de Xanthomonas que causam sintomas de estrias foliares 

em cereais, a partir da análise de sequências variáveis da região espaçadora do DNAr 

16S-23S de linhagens de dois patovares associados a doenças em cereais. No entanto, 

em alguns casos, o alto nível de similaridade entre sequências dessa região para 

diferentes espécies de um mesmo gênero tem dificultado o desenho de primers 

específicos. 

A partir de 1997, um outro marcador molecular passou a ser utilizado para 

identificação e diferenciação de espécies de micro-organismos. O gene rpoB, que 

codifica a subunidade beta da RNA polimerase, uma enzima envolvida no processo 

transcricional, vem surgindo como um importante gene em análises filogenéticas e de 

identificação de bactérias, especialmente nos estudos de linhagens cujas relações 

genéticas são muito próximas (DAHLLÖF; BAILLIE; KJELLEBERG, 2000; KO et al., 

2002; DA MOTA et al., 2004; KIM et al., 2004; ADÉKAMBI et al., 2006; MUN et al., 

2007; ADÉKAMBI; DRANCOURT; RAOULT, 2009) e tem se mostrado uma valiosa 

ferramenta para a identificação de micro-organismos em nível de espécie (MOLLET; 

DRANCOURT; RAOULT, 1997; RENESTO et al., 2001; KIM et al., 2003). Segundo 

Dahllöf; Baillie e Kjelleberg (2000), esse gene funciona como um marcador, uma 

espécie de relógio evolucionário, sendo comum a todas as bactérias e permanecendo 

conservado, bem como possui suas regiões variáveis, assemelhando-se ao gene 16S 

rRNA. Apesar da base de dados ainda não ser tão extensa, os dados que se acumulam 

hoje já nos permitem abranger mais amplamente potenciais associações que não 

podiam ser determinadas pelas análises de sequências do gene 16S DNAr. 
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2.2 Materiais e Métodos 
2.2.1 Linhagens bacterianas, condições de crescimento e extração de DNA 

As linhagens bacterianas das diferentes espécies do gênero Xanthomonas e dos 

demais gêneros utilizados neste estudo estão descritas na Tabela 1. Todas as 

linhagens foram cultivadas em meio Nutriente Ágar (5,0 g de cloreto de sódio, 5,0 g de 

peptona e 3,0 g de extrato de carne), exceto X. albilineans (IBSBF 1374T), que foi 

crescida em meio YSG (DYE, 1962), sem cloreto de sódio e acrescido de 0,5 % de 

glicose. As linhagens foram incubadas a 28 °C por um período de 48 horas. 

A extração de DNA foi efetuada de acordo com Pitcher, Saunders e Owen 

(1989). 
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Tabela 1 - Linhagens bacterianas utilizadas neste estudo 

 Linhagem N° na coleção Hospedeiro 

Xanthomonas campestris pv. campestris IBSBF 1163P Brassica oleracea var. gemmifera 

X. albilineans IBSBF 1374T Saccharum officinarum 

X. arboricola pv. juglandis IBSBF 1375T Juglans regia 

X. axonopodis pv. axonopodis IBSBF 1444P Axonopus scoparius 

X. bromi IBSBF 1567T Bromus carinatus 

X. cassavae IBSBF 270 T Manihot esculenta 

X. citri subsp. citri IBSBF 1412P Citrus limon 

X. citri subsp. citri IBSBF 1671 Citrus sinensis 

X. codiae IBSBF 1389T Codiaeum variegatum var. pictum 

X. cucurbitae IBSBF 268T Cucurbita maxima 

X. hortorum pv. hederae IBSBF 1391P Hedera helix 

X. hyacinthi IBSBF 1390 T Hyacinthus orientalis 

X. melonis IBSBF 68 T Cucumis melo 

X. oryzae pv. oryzae IBSBF 1732 T Oryza sativa  

X. pisi IBSBF 1356 T Pisum sativum 

X. sacchari IBSBF 1313 T Saccharum officinarum 

X. theicola IBSBF 1565 T Camellia sinensis 

X. translucens pv. translucens IBSBF 581 P Hordeum vulgare 

X. vasicola pv. holcicola IBSBF 865 P Sorghum bicolor 

X. vesicatoria IBSBF 1338 T Lycopersicon esculentum 

X. citri  subsp. malvacearum IBSBF 1733 P Gossypium sp.  

X. citri  subsp. malvacearum IBSBF 559 Gossypium hirsutum 

X. citri  subsp. malvacearum  IBSBF 1153 Gossypium hirsutum 

X. citri  subsp. malvacearum IBSBF 1880 Gossypium hirsutum 

X. citri  subsp. malvacearum IBSBF 1954 Gossypium hirsutum 

X. citri  subsp. malvacearum IBSBF 2003 Gossypium hirsutum 

Acidovorax  avenae subsp. avenae IBSBF 1854T Zea mays 

Burkholderia gladioli pv. gladioli IBSBF 546P Gladiolus sp. 

Erwinia carotovora subsp. brasiliensis IBSBF 1691 Solanum tuberosum 

Pseudomonas viridiflava IBSBF 276T Phaseolus vulgaris 

Ralstonia solanacearum IBSBF 292T Lycopersicon esculentum 

T, linhagem tipo; P, linhagem patotipo; IBSBF, Coleção de Culturas de Fitobactérias do Instituto Biológico, 

LBV, Campinas, Brasil (http://ww.biologico.sp.gov.br/bacterias.php). 
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2.2.2 Amplificação parcial do gene rpoB 

Os DNAs genômicos de seis linhagens de X. citri subsp. malvacearum, (IBSBF 

1733P, IBSBF 559, IBSBF 1153, IBSBF 1880, IBSBF 1954, IBSBF 2003), as linhagens 

tipo de X. campestris pv. campestris (IBSBF 1163T), X. axonopodis pv. axonopodis 

(IBSBF 1444T) e X. citri subsp. citri (IBSBF 1412T) foram submetidos à amplificação por 

PCR de parte do gene rpoB utilizando-se os oligonucleotídeos descritos por Ferreira e 

Destéfano (2007). As reações da PCR foram realizadas em um volume final de 25 μL 

contendo 0,4 μM de cada primer (rpoB2F e rpoB3R), 100 ng do DNA genômico, 0,2 mM 

de dNTPs, 2 U da enzima Taq polimerase, 1,5 mM de MgCl2 e 1X tampão da enzima. A 

amplificação consistiu de um ciclo inicial de 2 minutos a 94 °C, 35 ciclos de 30 

segundos a 94 °C, 30 segundos a 63 °C e 30 segundos a 72 °C, com um ciclo final de 

extensão a 72 °C por 5 minutos. Os produtos de PCR foram analisados por eletroforese 

em gel de agarose 1,4 % (p/v) corado com brometo de etídeo (10 mg/mL), visualizado 

em fonte de luz UV e fotografado em sistema digital Alpha Innotech 2200 (Alpha 

Innotech Corporation).  

 

2.2.3 Purificação dos produtos de amplificação para sequenciamento 
 Os produtos de amplificação correspondentes a parte do gene rpoB das 

linhagens de X. citri subsp. malvacearum, (IBSBF 1733P), das linhagens tipo de X. 

campestris pv. campestris (IBSBF 1163T), X. axonopodis pv. axonopodis (IBSBF 1444T) 

e de X. citri subsp. citri (IBSBF 1412T) foram purificados para posterior sequenciamento. 

Para a purificação, foram adicionados aos microtubos 50 μL de uma solução gelada de 

isopropanol 65 %. Em seguida, os tubos foram levados à centrífuga por 3 minutos, a 

13.000 rpm. Descartou-se o sobrenadante, adicionou-se 50 μL de uma solução gelada 

de etanol 70 % e novamente os tubos foram submetidos à centrifugação, a 13.000 rpm 

por 3 minutos. Descartou-se o sobrenadante e os tubos foram levados para secagem 

em estufa a 37 °C por cerca de 20 minutos. Em seguida, os produtos de PCR foram 

suspendidos em água milli-Q. 

 Após as purificações, os DNAs foram quantificados em gel de agarose 1,5 %. 
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2.2.4 Sequenciamento e desenho de primers 
Produtos de PCR purificados foram sequenciados pelo método de terminação de 

cadeia, descrito por Sanger, Nicklen e Coulson (1977). As reações para 

sequenciamento foram efetuadas com o kit Big Dye (Applied Biosystems) utilizando-se 

os pares de primers rpoB2F/3R (Ferreira e Destéfano, 2007) e as purificações das 

reações foram realizadas de acordo com recomendações do fabricante do kit. As 

amostras de DNA foram secas, suspensas em tampão apropriado e submetidas à 

eletroforese no sequenciador automático, marca Applied Biosystems, modelo ABI Prism 

377. O sequenciamento foi efetuado no Laboratório de Bioquímica Fitopatológica do 

Instituto Biológico, São Paulo, SP. Nas análises foram utilizadas sequências de partes 

do gene rpoB das espécies de X. citri subsp. malvacearum, (IBSBF 1733P), das 

linhagens tipo de X. campestris pv. campestris (IBSBF 1163T), X. axonopodis pv. 

axonopodis (IBSBF 1444T) e de X. citri subsp. citri (IBSBF 1412T). 

As sequências foram então alinhadas utilizando-se o algoritmo CLUSTAL_X 

(THOMPSON et al., 1997). A sequência da linhagem de X. citri subsp. malvacearum 

(IBSBF 1733P) foi submetida ao BLAST (version 8.1, University of Wisconsin, Genetics 

Computer Group, Madison, WI, USA), para comparação com as demais sequências 

disponíveis nos bancos de dados. Uma região em que foi possível detectar diferenças 

entre as sequências das linhagens correlatas foi escolhida para o desenho dos primers 

específicos. Para tanto, utilizou-se o software Primer3 web v. 0.4.0 (ROZEN; 

SKALETSKY, 2000), disponível na rede mundial de computadores. 

Para verificação da especificidade dos mesmos, as sequências dos primers 

desenhados foram confrontadas com dados depositados no GenBank (2008). 

 
2.2.5 Depósito de sequências no GenBank 

As sequências parciais do gene rpoB geradas neste estudo foram depositadas 

no GenBank sob os números de acesso GU074400 (X. citri subsp. malvacearum, 

IBSBF 1733P), GU074401 (X. campestris pv. campestris, IBSBF 1163T), GU074402 (X. 

citri subsp. citri IBSBF 1412T) e GU074403 (X. axonopodis pv. axonopodis, IBSBF 

1444T). 
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2.2.6 Amplificação específica para Xanthomonas citri subsp. malvacearum 
Além de Xanthomonas citri subsp. malvacearum (IBSBF 1733P e 1153), foram 

testadas as espécies X. campestris pv. campestris (IBSBF 1163P), X. albilineans (IBSBF 

1374T), X. arboricola pv. juglandis (IBSBF 1375T), X. axonopodis pv. axonopodis (IBSBF 

1444P), X. bromi (IBSBF 1567T), X. cassavae (IBSBF 270T), X. codiae (IBSBF 1389T), X. 

cucurbitae (IBSBF 268T), X. hortorum pv. hederae (IBSBF 1391P), X. hyacinthi (IBSBF 

1390T), X. melonis (IBSBF 68T), X. oryzae pv. oryzae (IBSBF 1732T), X. pisi (IBSBF 

1356T), X. sacchari (IBSBF 1313T), X. theicola (IBSBF 1565T), X. translucens pv. 

translucens; (IBSBF 581P), X. vasicola pv. holcicola (IBSBF 865P) e X. vesicatoria 

(IBSBF 1338T). Além dessas, linhagens de outros gêneros bacterianos como 

Acidovorax avenae subsp. avenae (IBSBF 1854T), Burkholderia gladioli subsp. gladioli 

(IBSBF 546T), Erwinia carotovora subsp. brasiliensis (IBSBF 1691), Pseudomonas 

viridiflava (IBSBF 276T) e Ralstonia solanacearum (IBSBF 292T) (Tabela 1) também 

foram testadas com os primers desenhados xam1F e xam2R para verificar a 

especificidade dos mesmos. 

As reações foram realizadas num volume total de 25 μL contendo 0,4 μM de 

cada primer, 100 ng de DNA genômico, 0,3 μM de dNTPs, 2 U da enzima Taq 

polimerase, 1,5 mM de MgCl2 e 1X tampão da enzima. O programa de amplificação foi 

definido por um passo inicial de desnaturação a 94 °C por 2 minutos, seguido de 35 

ciclos a 94 °C por 30 segundos, 58 °C por 30 segundos e 72 °C por 1 minuto, 

encerrando-se com um ciclo final de extensão a 72 °C por 5 minutos. 

 
2.2.7 Nível de detecção dos primers 
 O nível de detecção dos primers desenhados foi avaliado com cultura pura de X. 

citri subsp. malvacearum (IBSBF 1733P) e com diluições do DNA genômico da mesma 

linhagem. 

No caso das culturas puras utilizou-se uma suspensão bacteriana crescida em 

meio Nutriente líquido por 16 horas e diluída em série em água destilada esterilizada 

até 10-9. Alíquotas de 5,0 μL das diluições de 10-4 a 10-8 foram acrescentadas à 95 μL 

de água destilada esterilizada, perfazendo um total de 100 μL e foram semeadas na 

superfície de placas de Petri contendo meio Nutriente Ágar e espalhadas com o auxílio 
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de uma alça de Drigalsky. Alíquotas de 5 μL destas mesmas diluições foram utilizadas 

nos experimentos de amplificação utilizando-se os primers específicos. 

Como alternativa à essa metodologia, empregou-se um processo de lise das 

células bacterianas em termobloco, a 100 °C por 20 minutos, antes da amplificação. 

Neste caso, para as reações de amplificação testou-se os volumes de 5,0 μL, 2,5 μL e 

1,0 μL e optou-se pela utilização de 1,0 μL de cada diluição devido aos resultados 

obtidos preliminarmente. 

Para se verificar a quantidade mínima de DNA detectada pelo par de primers 

desenhados, foram testadas as seguintes concentrações do DNA genômico da 

linhagem de X. citri subsp. malvacearum (IBSBF 1733P), utilizada controle positivo de 

amplificação: 200, 100, 10, 1, 0,1, 0,01 e 0,001 ng. 

Os produtos da PCR foram analisados por eletroforese em gel de agarose 1,4 % 

(p/v) corado com brometo de etídeo (10 mg/mL) e fotografado em sistema digital Alpha 

Innotech 2200 (Alpha Innotech Corporation). 

 

2.2.8 Deslintamento das sementes de algodoeiro 
 Foram utilizadas sementes de algodoeiros provenientes de plantas que 

compuseram o “Teste anual para resistência a doenças - Safra 2006-2007”, conduzido 

pelo Departamento de Grãos e Fibras do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), em 

experimentos de campo realizados na Fazenda Santa Elisa do IAC, em Campinas, SP. 

Plantas de algodoeiro crescidas no campo por aproximadamente 10 semanas 

foram inoculadas artificialmente por meio de aspersão de suspensão bacteriana (105 

ufc/mL) de X. citri subsp. malvacearum e após 20-25 dias da inoculação no campo, 

sintomas da mancha angular foram observados variando na sua intensidade 

dependendo da cultivar avaliada. 

Após colheita dos frutos, foram selecionadas e separadas quatro amostras de 

sementes das cultivares DELTAOPAL, EPAMIG 99-364, LD CV-2 e STONEVILLE 8M. 

Cada amostra foi composta por 4 sub-amostras, denominadas pelas letras A, B, C e D. 

No laboratório, as sementes foram submetidas ao processo de deslintamento de 

acordo com o seguinte procedimento: cerca de 130 gramas das amostras de sementes 

provenientes das diferentes amostras foram depositadas em um béquer de vidro de 1 
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litro e o línter foi retirado através de tratamento químico com 100 mL de ácido sulfúrico 

p.a., agitando-se com um bastão de vidro por tempo suficiente para que o línter se 

dissolvesse. O ácido foi neutralizado através da adição de 200 mL de solução de 

bicarbonato de sódio a 4,2 %. Após o deslintamento e abundante lavagem com água 

destilada, as sementes foram espalhadas em bandejas de 30X35 cm sobre papel toalha 

e mantidas à temperatura ambiente para secagem. 

 
2.2.9 Extração do patógeno da semente 

 Depois de secas, 10 g de cada sub-amostra de sementes, o equivalente a 100 

unidades, em média, foram acondicionados em garrafas com tampa de rosca, às quais 

se acrescentou 20 mL de solução salina esterilizada 0,85 %. As garrafas foram então 

deixadas sob refrigeração (10 °C) por um período de 14 a 16 horas. Após esse período, 

acrescentou-se 30 µL de Tween 20 a 0,2 % (v/v) para promover o desprendimento de 

algumas células que ainda pudessem estar aderidas ao pericarpo da semente. As 

garrafas foram submetidas a uma leve agitação durante 30 minutos, à temperatura 

ambiente. As suspensões obtidas foram filtradas em papel de filtro, com o auxílio de 

funil de vidro, e transferidas para tubos de volume equivalente a 15 mL, levados à 

centrífuga refrigerada (Centrifuge 5804R, eppendorf®) a 5000 rpm/ 30 minutos, a 4 °C. 

O sobrenadante foi descartado e o precipitado foi suspendido em 5,0 mL de tampão TE 

pH 8,0. 

 
2.2.10 Isolamento do patógeno 

 Alíquotas de 100 μL da suspensão resultante do processo de extração do 

patógeno foram semeadas em meio de cultura Nutriente Ágar suplementado com 2,0 g 

de sacarose e 5,0 g de amido solúvel. Para inibir o crescimento de outros micro-

organismos, adicionou-se ao meio de cultura 40 mg/L de cicloheximida e 30 mg/L de 

cefadroxil. Foram efetuadas três repetições para cada sub-amostra das quatro amostras 

analisadas.  
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2.2.11 Reação de Gram e teste de hidrólise de amido 
 Colônias bacterianas de morfologia e coloração semelhantes à X. citri subsp. 

malvacearum, foram selecionadas para o teste de Gram, segundo metodologia de Ryu 

(1940). O método consistiu em se fazer um esfregaço da colônia bacteriana em lâmina 

contendo 4-5 gotas de KOH a 3,5 %, homogeneizando com a própria alça de platina por 

1-2 minutos. 

 Uma vez que X. citri subsp. malvacearum apresenta resultado positivo para 

hidrólise de amido, este teste foi utilizado como técnica auxiliar na identificação do 

patógeno. Assim, colônias selecionadas foram transferidas para placas com meio 

Nutriente Ágar suplementado com 2,0 g de sacarose e 5,0 g de amido solúvel e, após 

48 horas, foi adicionada às placas uma solução de lugol (Iodo 1,0 g; Iodeto de Potássio 

2,0 g; 100 mL água destilada) em quantidade suficiente para cobrir a superfície do 

meio. 

 
2.2.12 Teste de reação de hipersensibilidade  

As colônias bacterianas obtidas foram submetidas ao teste de reação de 

hipersensibilidade (HR) em folhas de fumo e tomateiro. O teste de HR consistiu na 

preparação de uma suspensão bacteriana das colônias isoladas com aproximadamente 

107 a 108 ufc/mL. Em seguida, procedeu-se à inoculação por meio da técnica de 

infiltração com o auxílio de uma seringa hipodérmica direcionando-se o bisel da agulha 

para baixo contra o mesófilo da folha até que se observasse uma zona de 

“encharcamento” (coloração verde-escura). Após 24 horas, observou-se a necrose do 

tecido vegetal na área infiltrada. 

 

2.2.13 Testes de patogenicidade em plantas de algodoeiro 
Das linhagens obtidas nos isolamentos, quatro delas foram selecionadas e 

utilizadas nos testes de patogenicidade em plantas de algodoeiro. Essas plantas foram 

obtidas a partir de sementes sabidamente sadias, cedidas também pelo IAC. As plantas 

cultivadas em vasos foram inoculadas com suspensões bacterianas em água destilada 

esterilizada (aproximadamente 106 ufc/mL) a partir de culturas crescidas em meio NA 

(por 48 horas). As inoculações foram realizadas em três folhas por planta/ isolado, com 
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três repetições, infiltrando-se 0,5 mL da suspensão bacteriana em folhas, utilizando-se 

agulhas e seringas descartáveis de 1 mL. Após as inoculações as plantas foram 

mantidas em casa de vegetação para observação dos sintomas por aproximadamente 

21 dias. 
 
2.2.14 Detecção do patógeno por PCR, BIO-PCR e nested-PCR 

Inicialmente foram efetuadas amplificações utilizando-se os primers específicos 

desenhados a partir de alíquotas de 5,0 µL das suspensões obtidas no processo de 

extração do patógeno das sementes. As condições de amplificação foram as mesmas 

descritas no item 2.2.6. 

Para o BIO-PCR, alíquotas de 50 e 100 µL do material obtido do processo de 

extração do patógeno (item 2.2.9) foram previamente inoculadas em tubos de ensaio 

com tampa, em 5,0 mL de meio Nutriente líquido suplementado com sacarose e amido, 

acrescido de 40 mg/L de cicloheximida e 30 mg/L de cefadroxil. Os tubos de ensaio 

foram alocados em agitador por uma noite, à temperatura de 28 °C e agitação de 120 

rpm. Volumes de 5,0 µL foram utilizados para as amplificações com os primers 

específicos. 

Empregou-se, também, a técnica de BIO-PCR aliada ao nested-PCR. Alíquotas 

de 5,0 µL do processo de enriquecimento foram utilizados, numa primeira etapa, para 

as amplificações de parte do gene rpoB, em uma mistura de 0,2 mM de dNTPs, 0,4 µM 

de cada um dos primers rpoB2F/3R (Ferreira e Destéfano, 2007 ), 1,5 mM de MgCl2, 

tampão da enzima 1X, BSA 1X (10 mg/mL) e 2 U da enzima Taq DNA polimerase para 

cada reação de 25 µL. 

Na segunda etapa de amplificação, nested-PCR, foram utilizadas alíquotas de 

1,0 µL, 2,5 µL e 5,0 µL do produto de amplificação por BIO-PCR, em reações de 25 µL 

contendo 0,3 mM de dNTPs, 0,4 µM de cada um dos primers específicos desenhados 

(xam1F/2R), 1,5 mM de MgCl2, tampão da enzima 1X, BSA 1X (10 mg/mL) e 2 U da 

enzima Taq DNA polimerase. Os perfis obtidos foram visualizados em gel de agarose 

de concentração 1,4 %, corados com brometo de etídeo (10 mg/mL) e visualizados em 

transluminador sob luz ultravioleta. 
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2.3 Resultados e Discussão 
2.3.1 Amplificação parcial do gene rpoB, sequenciamento e desenho dos primers 

específicos 
 As linhagens de Xanthomonas citri subsp. malvacearum (IBSBF 1733P, IBSBF 

559, IBSBF 1153, IBSBF 1880, IBSBF 1954, IBSBF 2003), X. campestris pv. campestris 

(IBSBF 1163T), X. axonopodis pv. axonopodis (IBSBF 1444T) e X. citri subsp. citri 

(IBSBF 1412T) foram submetidas à amplificação por PCR para posterior 

sequenciamento e desenho dos primers específicos.  Após a reação de PCR, foi 

visualizado em gel de agarose um fragmento de cerca de 800 pb, correspondente à 

parte do gene rpoB, delimitado pelos primers rpoB2F/3R (Ferreira e Destéfano, 2007) 

(Figura 1). Depois de purificados, os produtos de PCR foram sequenciados. A partir do 

alinhamento das sequências, primers específicos foram desenhados com o auxílio do 

programa Primer3. O par de primers foi denominado “xam1F”, composto por 20 

nucleotídeos e sequência 5’-GTCGCAGTTCATGGATCAGA-3’, e “xam2R”, composto 

por 19 nucleotídeos e sequência 5’-CTTCTGCGAACGCAAGTGT-3’. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Amplificação de parte do gene rpoB utilizando-se os primers rpoB2F/3R. (M) Marcador 

molecular de 100 pb (Fermentas); (1) X. citri subsp. malvacearum (IBSBF 1733P); (2) X. 

campestris pv. campestris (IBSBF 1163T); (3) X. axonopodis pv. axonopodis (IBSBF 1444T) 

(4) X. citri subsp. citri (IBSBF 1412T); (5) controle negativo (sem DNA) 

800 pb ___ 

M       1       2       3       4        5  
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2.3.2 Amplificação com os primers xam1F/2R e teste de especificidade para X. 

citri subsp. malvacearum 

 Para se avaliar a especificidade dos primers desenhados, foram realizados 

experimentos de amplificação com DNAs das diferentes espécies do gênero 

Xanthomonas. Além de Xanthomonas citri subsp. malvacearum (IBSBF 1733P e IBSBF 

1153) foram testadas X. campestris pv. campestris (IBSBF 1163P), X. albilineans 

(IBSBF 1374T), X. arboricola pv. juglandis (IBSBF 1375T), X. axonopodis pv. axonopodis 

(IBSBF 1444P), X. bromi (IBSBF 1567T), X. cassavae (IBSBF 270T), X. codiae (IBSBF 

1389T), X. cucurbitae (IBSBF 268T), X. hortorum pv. hederae (IBSBF 1391P), X. 

hyacinthi (IBSBF 1390T), X. melonis (IBSBF 68T), X. oryzae pv. oryzae (IBSBF 1732T), 

X. pisi (IBSBF 1356T), X. sacchari (IBSBF 1313T), X. theicola (IBSBF 1565T), X. 

translucens pv. translucens (IBSBF 581P), X. vasicola pv. holcicola (IBSBF 865P), X. 

vesicatoria (IBSBF 1338T). O fragmento esperado de 560 pb delimitado pelo par de 

primers xam1F/2R somente foi observado para as linhagens de X. citri subsp. 

malvacearum, identificadas pelas canaletas 1 e 10 (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 - Amplificação dos DNAs de diferentes espécies do gênero Xanthomonas utilizando-se os 

primers xam1F/2R. (M) Marcador molecular de 100 pb (Fermentas); (1) Xanthomonas citri 

subsp. malvacearum (IBSBF 1733P); (2) X. campestris pv. campestris (IBSBF 1163P); (3) X. 

albilineans (IBSBF 1374T); (4) X. arboricola pv. juglandis (IBSBF 1375T); (5) X. axonopodis 

pv. axonopodis (IBSBF 1444P); (6) X. bromi (IBSBF 1567T); (7) X. cassavae (IBSBF 270T); (8) 

X. codiae (IBSBF 1389T); (9) X. cucurbitae (IBSBF 268T); (10) X. citri subsp. malvacearum 

(IBSBF 1153); (11) X. hortorum pv. hederae (IBSBF 1391P); (12) X. hyacinthi (IBSBF 1390T); 

(13) X. melonis (IBSBF 68T); (14) X. oryzae pv. oryzae (IBSBF 1732T); (15) X. pisi (IBSBF 

1356T); (16) X. sacchari (IBSBF 1313T); (17) X. theicola (IBSBF 1565T); (18) X. translucens 

pv. translucens (IBSBF 581P); (19) X. vasicola pv. holcicola (IBSBF 865P); (20) X. vesicatoria 

(IBSBF 1338T) 

M   1    2   3    4    5    6    7   8    9   10  11  12 13  14  15  16  17  18 19  20  M 

560 pb ___ 
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Os DNAs das linhagens de Acidovorax avenae subsp. avenae (IBSBF 1854T), 

Burkholderia gladioli subsp. gladioli (IBSBF 546T), Erwinia carotovora subsp. brasiliensis 

(IBSBF 1691), Pseudomonas viridiflava (IBSBF 276T) e Ralstonia solanacearum (IBSBF 

292T) também foram testados e não ocorreu amplificação do fragmento específico de 

560 pb. 

O desenvolvimento de primers específicos para a detecção e identificação de 

patógenos tem sido reportado para um grande número de bactérias fitopatogênicas 

(SEAL; JACKSON; DANIELS, 1992; PROSEN et al., 1993; PAN et al., 1999; CATARA 

et al., 2000; LORETI; GALLELLI, 2001), incluindo o gênero Xanthomonas. Neste 

estudo, os primers desenhados xam1F/2R mostraram-se altamente específicos para a 

detecção e identificação de X. citri subsp. malvacearum, representando o primeiro relato 

da descrição de primers relacionados à essa espécie bacteriana. 

 
2.3.3 Nível de detecção dos primers 
 O nível de detecção dos primers desenhados foi avaliado partindo-se de culturas 

puras e também de diluições do DNA genômico da linhagem patotipo de X. citri subsp. 

malvacearum (IBSBF 1733P). Nos ensaios foram testadas a suspensão concentrada 

(com aproximadamente 108 ufc/ mL) e as diluições de 10-1 a 10-8. Entretanto verificou-se 

a ocorrência de amplificação apenas na suspensão concentrada e nas diluições de 10-1 

e 10-2. Uma vez que no plaqueamento das diluições verificou-se um alto número de 

células nas diluições posteriores (10-3 e 10-4 com crescimento confluente), suspeitou-se 

que a não ocorrência de amplificação poderia estar associada ao processo de lise das 

células bacterianas. Assim, decidiu-se promover esta lise em termobloco (100 °C/ 20 

minutos) antes da amplificação. Após este procedimento, observou-se o fragmento 

específico de 560 pb até a diluição 10-7 , correspondente a 8 ufc/ 5,0 μL (Figura 3). 

Nos experimentos de amplificação utilizando-se 200, 100, 10, 1, 0,1, 0,01 e 0,001 

ng do DNA genômico de X. citri subsp. malvacearum, verificou-se redução gradativa da 

intensidade da banda correspondente ao fragmento esperado de 560 pb de acordo com 

a quantidade de DNA utilizado e foi possível se observar sinal de amplificação até a 

diluição equivalente a 1,0 ng do DNA genômico da bactéria (Figura 4). 
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Figura 3 – Amplificação com os primers específicos xam1F/2R. (M) Marcador molecular de 100 pb 

(Fermentas); (1) DNA genômico (200 ng) de X. citri subsp. malvacearum (IBSBF 1733P), (2) 

suspensão bacteriana após lise na diluição 10-5 (800 ufc/ 5,0 μL); (3) diluição 10-6 (90 ufc/ 5,0 

μL); (4) diluição 10-7 (8 ufc/ 5,0 μL); (5) controle negativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 – Amplificação com os primers específicos xam1F/2R utilizando-se diferentes concentrações do 

DNA genômico de X. citri subsp. malvacearum (IBSBF 1733P). (M) Marcador molecular de 100 

pb (Fermentas); (1) 200 ng; (2) 100 ng; (3) 10 ng; (4) 1,0 ng; (5) 0,1 ng; (6) 0,01 ng; (7) 0,001 

ng 

M       1       2        3        4       5  

560 pb ___ 

560 pb ___ 

M     1      2      3      4      5      6      7  
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Limites de detecção similares, variando de 101 a 102 células, foram também 

descritos para Ralstonia solanacearum (anteriormente classificada como Pseudomonas 

solanacearum) por Seal, Jackson e Daniels (1992). Primers específicos desenvolvidos 

para Xanthomonas albilineans mostraram um limite de detecção de 1,25 pg de DNA 

genômico, ou cerca de 4 ufc de uma cultura bacteriana (PAN et al., 1999), e também de 

3 a 5 células de X. albilineans em suspensão bacteriana diluída (HONEYCUTT; 

SOBRAL; McCLELLAND, 1995). Em um estudo para a identificação de Pseudomonas 

corrugata em tomate, o nível de detecção tanto para células bacterianas quanto para o 

DNA genômico foi de aproximadamente 2 a 4 X 103 ufc mL-1, ou cerca de 20 pg de DNA 

purificado (CATARA et al., 2000).  

Loreti e Gallelli (2001) desenharam primers para a detecção rápida e específica 

de Pseudomonas avellanae baseando-se em sequências do gene hrpW. O nível de 

detecção foi avaliado partindo-se tanto do DNA genômico da bactéria quanto de 

extratos obtidos do tecido de cascas de avelã infectado por P. avellanae. Os autores 

reportaram um limite de detecção de 2 X 103 ufc/ reação, quando foram utilizados os 

extratos. Para o DNA genômico, o limite foi de cerca de 20 pg.  

O nível de detecção para o DNA genômico de X. citri subsp. malvacearum 

observado neste estudo foi de 1,0 ng, quantidade superior ao observado na  literatura 

(SEAL; JACKSON; DANIELS, 1992; PAN et al., 1999; LORETI; GALLELLI, 2001). 

Entretanto, há que se considerar que a visualização de bandas em géis de agarose 

corados com brometo de etídeo pode ser comprometida pela concentração do corante 

utilizado, e portanto, contribuir para uma interpretação imprecisa dos resultados. Assim, 

o cálculo do nível de detecção a partir da suspensão de culturas puras torna o 

experimento mais consistente, uma vez que, paralelamente ao experimento de 

amplificação, é efetuado o plaqueamento e posterior contagem das células utilizadas 

nas alíquotas para as reações de amplificação. E neste caso, os primers específicos 

desenhados apresentaram um alto nível de detecção (8 ufc/ 5,0 μL), similar ao 

observado para X. albilineans (PAN et al., 1999; HONEYCUTT; SOBRAL; 

McCLELLAND, 1995). 
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2.3.4 Isolamento do patógeno e testes de identificação 
 A partir do processo de deslintamento foi possível isolar colônias bacterianas 

com características de morfologia e coloração amarela semelhantes à X. citri subsp. 

malvacearum em três das quatro amostras testadas. Em uma das amostras não foi 

possível o isolamento do patógeno, provavelmente devido à presença do grande 

número de micro-organismos contaminantes presentes no material.  

As colônias características de X. citri subsp. malvacearum foram selecionadas 

para os testes de coloração de Gram, hidrólise de amido e testes de hipersensibilidade 

em folhas de fumo e tomateiro. 

 

2.3.5 Reação de Gram e teste de hidrólise de amido 
A partir do esfregaço das colônias bacterianas em lâminas contendo gotas de 

KOH, foi possível confirmar que todas as colônias selecionadas eram Gram-negativas. 

Bactérias Gram-negativas tornam-se viscosas, aderentes à alça de platina, formando 

um fio contínuo, enquanto que as Gram-positivas permanecem não viscosas e não 

formam fio de aderência. A viscosidade obtida nas células Gram-negativas deveu-se à 

dissolução da parede celular e consequente liberação de DNA bacteriano. 

Posteriormente, as colônias obtidas no isolamento foram testadas para hidrólise 

de amido, uma vez que X. citri subsp. malvacearum apresenta resultado positivo para 

esse teste. A adição de solução de lugol às placas de Petri em que as bactérias foram 

cultivadas permitiu a visualização de halo claro ao redor de todas as colônias, indicando 

a hidrólise do amido, reagente presente no meio de cultura (Figura 5). 
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Figura 5 – X. citri. subsp. malvacearum em placa de Petri. A. Colônias obtidas do isolamento a partir das 

amostras de sementes crescidas em meio de cultura com amido. B. Formação de halo 

translúcido ao redor das colônias, observada após a adição de lugol sobre superfície do meio 

 

2.3.6 Teste de reação de hipersensibilidade 
 As reações de hipersensibilidade (HR) em folhas de tomateiro e fumo com as 

linhagens selecionadas no isolamento apresentaram resultado positivo para todas as 

colônias testadas. Esse teste foi muito útil para a confirmação da patogenicidade dos 

isolados obtidos, uma vez que somente espécies fitopatogênicas têm a capacidade de 

induzir esse tipo de resposta, enquanto que bactérias saprofíticas não induzem HR. 

Além disso, esse teste foi rápido e de fácil interpretação. 

 

2.3.7 Testes de patogenicidade em plantas de algodoeiro 
 Quatro linhagens obtidas no isolamento foram selecionadas para os testes de 

patogenicidade em plantas de algodoeiro que foram efetuados pelo método de 

infiltração nas folhas. Após cerca de 21 dias da inoculação, observou-se o 

aparecimento de anasarca (tecido encharcado) nas áreas infiltradas com a suspensão 

bacteriana. Do material vegetal apresentando sintomas característicos da doença foi 

efetuado o reisolamento do patógeno.  

A identificação dos isolados como X. citri subsp. malvacearum foi confirmada por 

meio da amplificação com os primers específicos desenhados e posterior 

sequenciamento do fragmento obtido. As linhagens foram incorporadas à Coleção de 

A. B.
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Culturas de Fitobactérias do Instituto Biológico (IBSBF), sob os números IBSBF 2530, 

IBSBF 2531, IBSBF 2532 e IBSBF 2533. 

 

2.3.8 Detecção do patógeno por PCR, BIO-PCR e nested-PCR 
Inicialmente foram efetuadas amplificações partindo-se de alíquotas retiradas 

diretamente do material resultante da extração do patógeno das sementes utilizando-se 

os primers específicos xam1F/2R. Entretanto, não foi observada amplificação em 

nenhuma das amostras testadas. Este resultado pode ser justificado pela presença de 

inibidores da PCR, como compostos fenólicos ou outras substâncias químicas (AUDY et 

al., 1996).  

Uma vez que a técnica de PCR permite a amplificação do DNA proveniente tanto 

de células viáveis quanto de células não viáveis, decidiu-se empregar a técnica de 

enriquecimento antes do processo de amplificação a fim de aumentar o número de 

células presentes na solução de extração do patógeno. Para que a BIO-PCR seja bem 

sucedida, é necessário que o meio de cultura permita o crescimento da bactéria de 

interesse ao mesmo tempo em que suprima o dos demais micro-organismos presentes 

na amostra. Além de proporcionar um considerável aumento no nível de detecção, 

confirmado posteriormente na leitura do gel de agarose, o procedimento de 

enriquecimento ainda ajuda a reduzir a presença de inibidores da reação da polimerase 

em cadeia (SONG et al., 2004; SCHAAD et al., 1995; SCHAAD et al., 2003).  

No presente estudo, o enriquecimento foi efetuado em meio de cultura líquido por 

aproximadamente 24 horas e após esse período foram efetuadas as amplificações 

empregando-se os primers xam1F/2R. Como resultado, além da observação do 

fragmento esperado de 560 pb, também foram verificadas várias bandas inespecíficas 

em todas as amostras analisadas. 

Diante dos dados obtidos, optou-se pela combinação das técnicas de BIO-PCR e 

nested-PCR, utilizando-se na primeira etapa de amplificação os primers 

correspondentes à parte do gene rpoB (rpoB2F/3R) e na segunda etapa os primers 

xam1F/2R. No primeiro experimento, foi possível a observação de uma única banda de 

peso molecular de 800 pb, correspondente ao fragmento de parte do gene rpoB. Como 
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controle positivo das amplificações, utilizou-se 200 ng do DNA genômico da linhagem 

de X. citri subsp. malvacearum (IBSBF 1733P) (Figura 6). 

A adição de um segundo passo de amplificação aumenta a sensibilidade do 

protocolo. Isso porque nenhum amplicon não específico produzido pela amplificação 

anterior atua como molde para a amplificação seguinte. Para o experimento de BIO-

PCR/nested-PCR, foram utilizados 1,0 µL dos produtos da amplificação de parte do 

gene rpoB como molde. O resultado obtido foi uma banda de aproximadamente 560 pb, 

correspondente ao tamanho do fragmento específico de interesse, para todas as 

amostras testadas, incluindo na amostra em que não foi possível isolar o patógeno em 

placas de meio de cultura  (Figura 7). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 - Amplificação por BIO-PCR/nested-PCR para parte do gene rpoB. (M) Marcador molecular de 

100 pb (Fermentas); (1 a 6) Amostras provenientes do material resultante do processo de 

extração do patógeno; (7) DNA genômico (200 ng) de X. citri subsp. malvacearum (IBSBF 

1733P) (controle positivo da reação) 

 

  M       1       2     3     4     5     6      7      

800 pb ___ 
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Figura - 7 Amplificação por BIO-PCR/nested-PCR com primers específicos para Xcm. (1 a 6) Produto da 

BIO-PCR/nested- PCR; (7) DNA da linhagem IBSBF 1733P,como controle positivo; (8) água, 

como controle negativo 

 
Embora a PCR seja uma técnica altamente sensível, ela não permite a 

diferenciação entre células viáveis e células não viáveis. Essa limitação é um dos 

fatores que dificulta a aplicação da PCR em laboratórios de quarentena. No método 

desenvolvido por Sakthivel, Mortensen e Marthur (2001) para a detecção de 

Xanthomonas oryzae pv. oryzae em sementes e em plantas de arroz, essa limitação 

pôde ser solucionada com o emprego da BIO-PCR, que consistiu no plaqueamento das 

sementes ou de extratos obtidos das mesmas antes da reação de PCR, utilizando-se 

uma suspensão das células bacterianas obtidas como molde para a reação. Os autores 

concluíram que o método eliminou tanto o problema de resultados falso-negativos 

devido à presença de inibidores da PCR em plantas ou em extratos de sementes, 

quanto o de falso-positivos resultantes da presença de células não viáveis. 
 No trabalho de Song et al. (2004) que descreve a detecção de Acidovorax 

avenae subsp. avenae em sementes de arroz, os autores verificaram que os resultados 

obtidos de amostras de sementes sem enriquecimento variaram consideravelmente, 

apontando a necessidade do passo do enriquecimento para se obter reprodutibilidade 

nos resultados e um grau mais elevado de sensibilidade da técnica. Os autores 

afirmaram que a BIO-PCR foi uma valiosa ferramenta não só para fins de detecção do 

560 pb ___ 

M       1       2       3       4       5        6      7       8       M 
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patógeno como também para monitorar a ocorrência natural da bactéria e estudar a 

localização do patógeno no campo. A análise completa do lote de sementes pôde ser 

concluída num intervalo de 2 a 3 dias, enquanto que utilizando-se os métodos 

convencionais, o processo se encerrava em um prazo que variava de 10 a 14 dias. 

Uma das vantagens em se utilizar o processo de nested-PCR consiste no 

considerável aumento da sensibilidade do protocolo, além de tornar possível a detecção 

do patógeno em extratos, macerados ou embriões de sementes. Além disso, o 

procedimento de extração do patógeno das sementes por simples lavagem não é 

destrutivo e não há necessidade da extração do DNA antes de se processar as 

sementes (VERDIER; OJEDA; MOSQUEDA, 2001). 

 Robène-Soustrade e colaboradores (2006) desenvolveram um teste baseado na 

técnica de nested-PCR para a detecção de X. axonopodis pv. dieffenbachiae, agente 

causal do crestamento bacteriano em antúrio. Com a inclusão do segundo passo de 

amplificação (nested-PCR), o nível de detecção obtido com culturas puras e extratos de 

plantas foi de 103 ufc/mL, o que permitiu a detecção do patógeno a partir de plantas 

contaminadas 12 dias antes do aparecimento dos sintomas. Esses resultados 

demonstraram que métodos baseados em nested-PCR podem ser uma ferramenta de 

diagnose útil para a certificação de material de propagação em viveiros e para a 

vigilância fitossanitária internacional. 

 Num estudo para a detecção de Pseudomonas syringae pv. phaseolicola em 

sementes de feijão, Schaad et al. (1995), otimizaram um método já descrito por eles 

adicionando um passo de plaqueamento da suspensão bacteriana em ágar. Após o 

plaqueamento, lavou-se a superfície do meio e procedeu-se à primeira amplificação 

diretamente deste material. Em seguida, um par de primers diferente foi utilizado para a 

segunda amplificação. Com isso, conseguiu-se reduzir e, por vezes, eliminar, a 

amplificação de DNA de células não viáveis, além de remover os inibidores de PCR, 

que poderiam estar presentes nas amostras de sementes. O aprimoramento dessa 

metodologia proporcionou o aumento da sensibilidade de detecção de Pseudomonas 

syringae pv. phaseolicola em lotes de sementes com baixos níveis de contaminação, 

alcançando o número de 2 ufc da bactéria. 
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Xanthomonas citri subsp. malvacearum pode ser disseminada no campo por 

meio de eventos climáticos ou práticas culturais, mas a introdução do patógeno em 

novas áreas de cultivo de algodoeiro é devida, principalmente, à utilização de sementes 

contaminadas. Uma vez que as sementes contaminadas podem ser distribuídas 

aleatoriamente no campo, estas se tornam fonte primária de inóculo da doença. 

Sabendo-se da importância de se preservar áreas de plantio indenes à mancha angular 

do algodoeiro, procurou-se desenvolver uma metodologia baseada em técnicas 

moleculares que permitissem a detecção e identificação do patógeno causador dessa 

doença. Os primers desenhados neste estudo mostraram-se altamente específicos para 

a X. citri pv. malvacearum e foram utilizados em ensaios de BIO-PCR/nested-PCR em 

análises de sementes de algodoeiro sabidamente contaminadas, possibilitando a 

detecção e identificação do patógeno, evitando, assim, as etapas laboriosas de 

isolamento em meios de cultura semi-seletivos e identificação por métodos bioquímicos 

convencionais. 
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3 CONCLUSÕES 
 

• o par de primers xam1F/2R mostraram-se altamente específicos na detecção e 

identificação de Xanthomonas citri subsp. malvacearum; 

• o nível de detecção dos primers xam1F/2R utilizando-se suspensões de cultura 

pura de X. citri subsp. malvacearum foi de 8 ufc/ 5,0 µL e de 1,0 ng do DNA 

genômico da bactéria;  

• a combinação das técnicas de BIO-PCR e nested-PCR possibilitou a detecção e 

identificação do patógeno em amostras de sementes de algodoeiro; 

• a metodologia desenvolvida neste estudo permitiu a detecção do patógeno 

mesmo na amostra em que não foi possível isolar o patógeno em meio de 

cultura. 
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Apêndice 1 Sequências parciais do gene rpoB  
 
>IBSBF 1163  Xanthomonas campestris pv. campestris 
GACCCCGCAGGAACTGATCAACGCCAAGCCAGTGGCTGCTGCGATCAAGGAATTCTTCGGCTCCTCGCAGCTGT
CGCAGTTCATGGACCAGAACAACCCGCTGTCGGAAGTGACGCACAAGCGTCGCGTCTCCGCGCTGGGCCCGGG
CGGTCTGACCCGCGAGCGCGCCGGCTTCGAAGTGCGCGACGTGCATCCGACCCATTACGGCCGCGTCTGCACC
ATCGAAACACCGGAAGGCCCGAACATCGGCCTGATCAACTCGCTGGCCGTGTTCGCCCGCACCAACCAGTACG
GCTTCCTTGAGACGCCGTACCGTAAGGTGCTGGACGGCAAGGTCTCCGACGACGTCGAGTACCTGTCGGCGAT
CGAAGAAAACGAGTACGTGATCGCACAGGCGAATGCGCTGACCGACGCCAAGAACATGCTCACCGAGCAGTTC
GTGCCGTGCCGGTTCCAGGGCGAGTCGCTGCTCAAGCCGCCGGCTGAAGTGCACTTCATGGACGTCTCGCCGA
TGCAGACCGTGTCGGTCGCCGCGGCGTTGGTGCCGTTCCTGGAGCACGATGACGCGAACCGCGCACTGATGG
GCGCCAACATGCAACGCCAGGCCGTGCCGACCCTGCGTTCGCAGAAGCCGCTGGTGGGTACCGGTATCGAGC
GTGCGGTTGCGCGCGACTCGGGCGTGACCGTGAATGCCCGCCGTGGTGGTGTGATCGAACAGATCACC 
 
>IBSBF 1412  Xanthomonas axonopods pv. citri 
GACCCCGCAGAAGCTGATCAACGCCAAACCGGTGGCTGCCGCGATCAAGGAATTCTTCGGCTCCTCGCAGCTGT
CGCAGTTCATGGACCAGAACAACCCGCTGTCGGAAGTGACGCACAAGCGTCGCGTCTCCGCGCTGGGTCCAGG
CGGTCTGACCCGCGAACGCGCCGGCTTCGAAGTGCGCGACGTGCACCCGACCCATTACGGCCGCGTCTGCACC
ATCGAAACGCCGGAAGGCCCGAACATCGGCCTGATCAACTCGCTGGCCGTGTTCGCCCGCACCAACCAGTACG
GCTTCCTCGAGACGCCGTACCGTAAGGTGCTGGACGGCAAGGTCTCCGACGACGTCGAATACCTGTCGGCGAT
CGAGGAAAACGAGTACGTGATCGCCCAGGCGAACGCGCTGACCGATGCCAAGAACATGCTCACCGAGCAGTTC
GTGCCGTGCCGGTTCCAGGGCGAATCGCTGTTGAAGCCGCCGTCCGAAGTGCACTTCATGGACGTCTCGCCGA
TGCAGACCGTGTCGGTCGCAGCGGCGCTGGTGCCGTTCCTCGAGCACGACGACGCCAACCGCGCACTGATGG
GCGCCAACATGCAGCGCCAGGCCGTGCCGACACTGCGTTCGCAGAAGCCGCTGGTCGGTACCGGCATCAAGC
GTGCGGTTGCGCGCGACTCGGGCGTGACCGTCAATGCGCTGCGTGGTGGCGTGATCGAGCAGATCGAC 
 
>IBSBF 1444  Xanthomonas axonopodis pv. axonopodis 
GACCCCGCAGGAACTGATCAACGCCAAGCCGGTGGCCGCGGCGATTAAGGAATTCTTCGGCTCCTCGCAGCTG
TCGCAGTTCATGGACCAGAACAACCCGCTATCGGAAGTGACGCACAAGCGTCGCGTCTCTGCGCTGGGCCCGG
GCGGTCTGACCCGCGAACGCGCCGGCTTCGAAGTGCGCGACGTGCACCCGACCCATTACGGCCGCGTTTGCAC
CATCGAAACGCCTGAAGGCCCGAACATCGGCTTGATCAACTCGCTGGCCGTGTTCGCCCGCACCAACCAGTACG
GCTTCCTCGAGACGCCGTACCGTAAGGTGCTGGACGGCAAGGTCTCCGACGACGTCGAATACCTGTCGGCGAT
CGAAGAAAACGAGTACGTAATCGCCCAGGCGAACGCGCTGACCGATGCCAAGAACATGCTCACCGAGCAGTTC
GTGCCGTGCCGGTTCCAGGGCGAATCGCTGTTGAAGCCGCCGTCCGAAGTGCACTTCATGGACGTCTCGCCGA
TGCAGACCGTGTCGGTCGCAGCGGCGCTGGTGCCGTTCCTCGAGCACGACGACGCCAACCGCGCACTGATGG
GCGCCAACATGCAGCGCCAGGCCGTGCCGACACTGCGTTCGCAAAAACCCCTTGTCGGTACCGGCATCGAGCG
TGCGGTTGCGCGCGACTCCGGCGTGACCGTGAATGCGTTGCGTGGTGGCGTGATCGAACAAATCGAC 
 
>IBSBF 1733  Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum 
GACCCCGCAGGAGCTGATCAACCCCAAGCCGGTGGCTGCCGCGATCAAGGAATTCTTCGGCTCCTCGCAGCTG
TCGCAGTTCATGGATCAGAACAACCCGCTGTCGGAAGTGACGCACAAGCGTCGCGTCTCCGCGCTGGGTCCGG
GCGGTCTGACCCGCGAACGCGCCGGCTTCGAAGTGCGCGACGTGCACCCGACCCATTACGGCCGCGTCTGCA
CCATCGAAACGCCGGAAGGCCCGAACATCGGCCTGATCAACTCGCTGGCCGTGTTCGCCCGCACCAACCAGTA
CGGCTTCCTCGAGACGCCGTACCGTAAGGTGCTGGACGGCAAGGTCTCCGACGACGTCGAATACCTGTCGGCG
ATCGAGGAAAACGAGTACGTGATCGCCCAGGCGAACGCGCTGACCGATGCCAAGAACATGCTCACCGAGCAGT
TCGTGCCGTGCCGGTTCCAGGGCGAATCGCTGTTGAAGCCGCCGTCCGAAGTGCACTTCATGGACGTCTCGCC
GATGCAGACCGTGTCGGTCGCAGCGGCGCTGGTGCCGTTCCTCGAGCACGACGACGCCAACCGCGCACTGATG
GGCGCCAACATGCAGCGCCAGGCCGTGCCGACACTGCGTTCGCAGAAGCCGCTGGTCGGTACCGGCATCGAG
CGTGCGGTTGCGCGCGACTCGGGCGTGACCGTCAATGCGCTGCGTGGTGGCGTGATCGAACAGATCGAC 
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Apêndice 2 Primer3 
 

Primer3 Output 

 
 
No mispriming library specified 
Using 1-based sequence positions 
OLIGO            start  len      tm     gc%   any    3' seq  
LEFT PRIMER         99   20   59.79   50.00  4.00  3.00 GTCGCAGTTCATGGATCAGA 
RIGHT PRIMER       658   19   60.19   52.63  6.00  2.00 CTTCTGCGAACGCAAGTGT 
SEQUENCE SIZE: 777 
INCLUDED REGION SIZE: 777 
 
PRODUCT SIZE: 560, PAIR ANY COMPL: 6.00, PAIR 3' COMPL: 1.00 
 
    1 GATGCCGAGCTCCGCAAGGCCCGTTGACCCCGCAAGTAGNTATCAACCCCAAGCCGGTGG 
                                                                   
 
   61 CTGCCGCGATCAAGGAATTCTTCGGCTCCTCGCAAGCTGTCGCAGTTCATGGATCAGAAC 
                                            >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   
 
  121 AACCCGCTGTCGGAAGTGACGCACAAGCGTCGCGTCTCCGCGCTGGGTCCGGGCGGTCTG 
                                                                   
 
  181 ACCCGCGAACGCGCCGGCTTCGAAGTGCGCGACGTGCACCCGACCCATTACGGCCGCGTC 
                                                                   
 
  241 TGCACCATCGAAACGCCGGAAGGCCCGAACATCGGCCTGATCAACTCGCTGGCCGTGTTC 
                                                                   
 
  301 GCCCGCACCAACCAGTACGGCTTCCTCGAGACGCCGTACCGTAAGGTGCTGGACGGCAAG 
                                                                   
 
  361 GTCTCCGACGACGTCGAATACCTGTCGGCGATCGAGGAAAACGAGTACGTGATCGCCCAG 
                                                                   
 
  421 GCGAACGCGCTGACCGATGCCAAGAACATGCTCACCGAGCAGTTCGTGCCGTGCCGGTTC 
                                                                   
 
  481 CAGGGCGAATCGCTGTTGAAGCCGCCGTCCGAAGTGCACTTCATGGACGTCTCGCCGATG 
                                                                   
 
  541 CAGACCGTGTCGGTCGCAGCGGCGCTGGTGCCGTTCCTCGAGCACGACGACGCCAACCGC 
                                                                   
 
  601 GCACTGATGGGCGCCAACATGCAGCGCCAGGCCGTGCCGACACTTGCGTTCGCAGAAGCC 
                                             <<<<<<<<<<<<<<<<<<<   
 
  661 GCTGGTCGGTACCGGCATCGAGCGTGCGGTTGCGCGCGACTTCGGGCGTGACCGTCAATG 
                                                                   
 
  721 CGCTGCGTGGTGGCGTGATCGAACAGATCGACGCAGCCCGCATCTGGTCANACGNTC 
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KEYS (in order of precedence): 
>>>>>> left primer 
<<<<<< right primer 
 
ADDITIONAL OLIGOS 
                    start  len      tm     gc%   any    3' seq  
 
 1 LEFT PRIMER         72   20   59.79   50.00  6.00  0.00 
AAGGAATTCTTCGGCTCCTC 
   RIGHT PRIMER       658   19   60.19   52.63  6.00  2.00 CTTCTGCGAACGCAAGTGT 
   PRODUCT SIZE: 587, PAIR ANY COMPL: 4.00, PAIR 3' COMPL: 0.00 
 
 2 LEFT PRIMER        112   20   60.67   55.00  4.00  2.00 
GATCAGAACAACCCGCTGTC 
   RIGHT PRIMER       658   19   60.19   52.63  6.00  2.00 CTTCTGCGAACGCAAGTGT 
   PRODUCT SIZE: 547, PAIR ANY COMPL: 5.00, PAIR 3' COMPL: 2.00 
 
 3 LEFT PRIMER         71   20   60.70   50.00  6.00  0.00 
CAAGGAATTCTTCGGCTCCT 
   RIGHT PRIMER       658   19   60.19   52.63  6.00  2.00 CTTCTGCGAACGCAAGTGT 
   PRODUCT SIZE: 588, PAIR ANY COMPL: 4.00, PAIR 3' COMPL: 0.00 
 
 4 LEFT PRIMER         95   20   60.83   50.00  4.00  2.00 
AGCTGTCGCAGTTCATGGAT 
   RIGHT PRIMER       658   19   60.19   52.63  6.00  2.00 CTTCTGCGAACGCAAGTGT 
   PRODUCT SIZE: 564, PAIR ANY COMPL: 6.00, PAIR 3' COMPL: 0.00 
 
Statistics 
         con   too    in    in          no    tm    tm  high  high        high       
         sid  many   tar  excl   bad    GC   too   too   any    3'  poly   end       
        ered    Ns   get   reg   GC% clamp   low  high compl compl     X  stab    
ok 
Left     748    19     0     0    22     0    37   564     0     2     0    28    
76 
Right    791     9     0     0     8     0    14   692     0     2     0    15    
51 
Pair Stats: 
considered 88, unacceptable product size 83, ok 5 
primer3 release 1.1.0 
 
 
(primer3_results.cgi 0.4.0 modified for WI) 
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