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RESUMO 

 

Alterações fisiológicas na cana-de-açúcar causadas pela colonização por                        
Leifsonia xyli subsp. xyli 

A doença do Raquitismo das Soqueiras (RS) é uma doença na cana-de-açúcar cujo 
agente causal é uma bactéria patogênica denominada Leifsonia xyli subsp. xyli. O patógeno se 
estabelece e coloniza os feixes vasculares do xilema podendo ser também encontrado nas 
células da bainha e do mesofilo da folha ao longo do desenvolvimento da doença na planta. 
Com ausência de sintomas específicos, o principal dano ocorre na produtividade, onde as 
plantas doentes apresentam menor formação e crescimento dos colmos. O impacto da doença 
no campo está diretamente associado com o crescimento do título bacteriano, que desencadeia 
alterações fisiológicas na planta. Contudo, a doença ainda é um enigma, faltando 
esclarecimentos sobre como a doença afeta a produtividade na cana-de-açúcar ou como a 
doença induz o estado de déficit hídrico ou se os sintomas da doença estão associados a um 
desbalanço nutricional na planta. Nesta tese, nós buscamos responder essas hipóteses, 
procurando entender melhor a doença a partir do estudo da fisiologia da planta. Ao longo dos 
capítulos estudados, nós verificamos no capítulo 1, que a colonização da bactéria não leva as 
plantas ao estado de déficit hídrico hídrica. No capítulo 2 nós evidenciamos que RS afeta a 
produtividade da cana-de açúcar por alterar seu desenvolvimento e o particionamento de 
carbono na planta. A cana-de-açúcar com alto título de Lxx exibiu acúmulou mais açúcar no 
colmo principal em detrimento da menor formação de orgãos drenos, devido a menor formação 
de perfilhos. No capítulo 3, nós mostramos que os sintomas da RS também estão associados a 
um desbalanço nutricional na planta. As plantas com RS apresentaram um aumento na absorção 
de enxofre (S), magnésio e cálcio. O aumento da absorção de S, foi acompanhando com a menor 
absorção de molibdênio pela raiz. Desta forma, sintomas de RS podem estar associados ao 
aumento na absorção de S levar a deficiência molibdênio ao longo do desenvolvimento da 
planta. Portanto, a partir desta investigação, foi descoberto que RS aumenta a demanda hídrica 
na planta. Além disso, que o crescimento do título bacteriano na cana-de-açúcar altera o 
particionamento de carbono e o estado nutricional da planta. 

Palavras-chave: Raquitismo das soqueiras, Metabolismo de carbono, Nutrição de plantas, 
Interação planta-patógeno 
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ABSTRACT 
 

Physiological changes in sugar cane caused by colonization Leifsonia xyli subsp. xyli 
 

Ratoon stunting disease (RS) is a sugarcane disease whose causative agent is a 
pathogenic bacterium called Leifsonia xyli subsp. xyli The pathogen establishes and colonizes 
xylem vascular bundles and can also be found in leaf sheath and mesophyll cells throughout the 
disease development in the plant. The disease not have specific symptoms, the main damage 
occurs in yield, where diseased plants have less tillers formation and growth. The impact of the 
disease on the field is directly associated with the growth of bacterial titers, which triggers 
physiological changes in the plant. However, the disease is still an enigma, lacking clarification 
as to how the disease affects sugarcane productivity or the disease induces water deficit or 
whether the symptoms of the disease are associated with nutritional imbalance in the plant. In 
this thesis, we seek to answer these hypotheses, seeking to better understand the disease from 
the study of plant physiology. Throughout the chapters studied, we found in chapter 1 that the 
colonization of the bacteria does not lead the plants to the state of water deficit. In chapter 2 we 
show that RS affects sugarcane productivity by altering its development and carbon partitioning 
in the plant. The sugarcane with high Lxx titers exhibited accumulated more sugar in the main 
stalk in function of the lower formation sinks due to the lower formation of tillers. In Chapter 
3, we show that RS symptoms are also associated with a nutritional imbalance in the plant. 
Plants with RS showed an increase in sulfur (S), magnesium and calcium absorption. Increased 
absorption of S was accompanied by lower absorption of molybdenum from the root. Thus, 
symptoms of RS may be associated with increased absorption of S leading to molybdenum 
deficiency throughout plant development. Therefore, from this investigation, it was found that 
RS increases the water demand in the plant. In addition, the growth of bacterial titer in 
sugarcane alters the carbon partitioning and nutritional status of the plant. 
 
Keywords: Ratoon stunting disease, Carbon metabolism, Plant nutrition, Plant-pathogen 

interaction 
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1.1 INTRODUÇÃO 

Diversos países no mundo estão adotando  políticas de redução na emissão dos gases 

de efeito estufa, objetivando minimizar o aquecimento global e variação do clima no planeta. 

Após o acordo de Paris, o Brasil se comprometeu a reduzir a emissão de gases do efeito estufa 

em 43% até 2030 (NDC BRASIL, 2015). A utilização de energia limpa é uma das estratégias 

adotadas pelo Brasil para reduzir a emissão destes poluentes, feito a partir do aumento da 

participação do biocombustível na sua matriz energética. A cana-de-açúcar é a principal cultura 

utilizada para produção de etanol como biocombustível e seu uso nos veículos automotores 

promoveu  uma economia de 27,5 toneladas de CO2 (MACEDO, 2007). 

O Brasil é o principal produtor de cana-de-açúcar no mundo, sendo o Estado de São 

Paulo o maior produtor com 52% da área de plantio (CONAB, 2018). A cana-de-açúcar colhida 

no campo é destinada à indústria para produção de etanol e açúcar. A produção de etanol é 

destinada ao abastecimento no mercado interno para uso como biocombustível, enquanto o 

açúcar é comercializado no mercado interno e externo. A expansão no plantio da cana-de-açúcar 

causou a preocupação dos órgãos ambientais, devido sua expansão poder ser realizada em áreas 

florestais ou em substituição aos cultivos agrícola, para produção de biocombustível (ALTIERI; 

BRAVO, 2007). Contudo, a expansão da cana-de-açúcar não ocorreu em áreas florestais e 

tampouco em substituição a culturas produtoras de alimentos, mas em solos degradados que 

antes estavam ocupados pela pastagem (Bordonal et al. 2018). Apesar do aumento na área de 

plantio, foi registrado uma redução de 3,7% na a produção anual de cana-de-açúcar  (CONAB, 

2018). 

Em condições de campo, a cana-de-açúcar está exposta a vários fatores adversos que 

podem limitar sua produção, como a incidência de doenças. Raquitismo das soqueiras (RS) é 

uma doença causada pela bactéria Leifsonia xyli subsp. xyli (Lxx) que pode reduzir a 

produtividade da cana-de-açúcar em até 26%, resultando em prejuízo econômico que podem 

alcançar em até US $ 1.000 t ha-1 ano-1 (MONTEIRO-VITORELLO et al., 2004; URASHIMA 

et al., 2017). A doença altera o desenvolvimento da planta, havendo um  menor crescimento e 

formação dos colmos (BAILEY; BECHET, 1995, 1997). No campo, a doença é disseminada 
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durante a colheita e pela utilização de material infectado como plantio no campo. O único 

método de controle utilizado nos cultivos é o tratamento térmico dos toletes, feito pela imersão 

dos toletes em água quente (50-52°C) por 30 minutos (BENDA et al. 1977; CARVALHO et 

al., 2016). Todavia, o tratamento térmico não elimina o patógeno no material de plantio, 

servindo apenas para reduzir o título bacteriano nos toletes em até 50% (QUECINE et al., 2016). 

A presença da bactéria nos genótipos de cana-de-açúcar no mundo (URASHIMA et al., 2017), 

pode ser devido essa bactéria ser um organismo endofítico na cana-de-açúcar, que estabeleceu-

se nos genótipos comerciais a partir da disseminação de material de plantio resultante da 

hibridização interespecífica entre Saccharum officinarum e Saccharum spontaneum (YOUNG, 

2016). 

Leifsonia xyli subsp. xyli é uma bactéria gram-positiva e fastidiosa, que coloniza o lúmen 

dos feixes vasculares do xilema da planta, podendo se espalhar para o mesofilo e bainha na 

folha (EVTUSHENKO et al., 2000; QUECINE et al., 2016; WEAVER; TEAKLE; 

HAYWARD, 1977). O genoma da bactéria se caracteriza por conter poucos genes de 

patogenicidade, além de ausência de enzimas de biossíntese de aminoácidos, de modo que sua 

sobrevivência é dependente da aquisição destes compostos orgânicos pela planta 

(MONTEIRO-VITORELLO et al., 2004). A severidade da doença está diretamente associada 

com o título bacteriano (Davis et al., 1988), e o sintomas da doença se manifestam quando as 

plantas alcançam um alto título bacteriano,  que induzem alterações fisiológicas na planta, 

modificando seu desenvolvimento (DAVIS; DEAN; HARRISON, 1988; MONTEIRO-

VITORELLO et al., 2004). 

Os sintomas da doença estão associados a um desbalanço hormonal (Zhang et al., 

2016). Plantas com RS apresentaram um aumento na biossíntese de ácido abscísico (ABA) e 

redução na biossíntese auxina e giberelina no colmo quando comparadas as plantas sadias. O 

aumento na concentração de ABA provavelmente reflete o aumento na expressão do seu gene 

de biossíntese (MONTEIRO-VITORELLO et al., 2018). Não está claro se o aumento do nível 

de ABA no colmo é causado pela bactéria agir diretamente na planta através da secreção de 

compostos tóxicos ou indiretamente por induzir o déficit hídrico. Pois, a colonização da bactéria 

os feixes vasculares do xilema, pode induzir a planta a sintetizar compostos de defesa que 

obstruem os vasos do xilema, para evitar a mobilidade da bactéria na planta (TEAKLE; 

APPLETON; STEINDL, 1978; WEAVER; TEAKLE; HAYWARD, 1977). Em suporte a esta 

hipótese, os sintomas de RS se tornam mais evidentes quando as plantas estão submetidas a 

condições de déficit hídrico (Steindly e Hugles, 1953). Contudo, a doença ainda é um enigma, 

faltando esclarecimentos sobre como a doença afeta a produtividade na cana-de-açúcar ou como 
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a doença induz o estado de déficit hídrico ou se os sintomas da doença estão associados a um 

desbalanço nutricional na planta. Objetivo do estudo foi buscar entender melhor a doença ao 

avaliar o impacto da doença no estado hídrico e nutricional da planta, no particionamento de 

carbono e biomassa na planta. 
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CONCLUSÕES  

 Neste estudo foi mostrado que os sintomas do Raquitismo das Soqueiras não está 

associado ao déficit hídrico, pois a colonização da bactéria na planta não reduziu o teor 

relativo de água na planta; 

 O crescimento do título bacteriano na planta altera o desenvolvimento da cana-de-

açúcar, que afeta o particionamento de carbono havendo um acúmulo precoce de 

açúcares a partir da menor formação de perfilhos na planta (drenos); 

 O sintoma de Raquitismo das Soqueiras está associado com aumento da demanda de S 

na planta, onde o crescimento bacteriano reduziu a absorção de molibdênio devido ao 

aumento de absorção de S, podendo levar a deficiência de molibdênio ao longo do 

desenvolvimento da cana-de-açúcar no campo. 
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