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RESUMO 

A agricultura é um dos principais setores da economia brasileira com uma expressiva 

influência no crescimento do PIB brasileiro. Uma das commodities que mais contribui 

para este fato é a citricultura, uma vez que o Brasil ocupa o papel de maior produtor e 

exportador de citros do mundo. Entretanto, diversos fatores têm afetado a produtividade 

de citros, com destaque para os problemas fitossanitários que acometem essa atividade 

em todo país. Caracterizadas pela sua fácil disseminação, três espécies de Xanthomonas 

estão associadas com a geração de danos e consequentes perdas citrícolas: X. citri subsp. 

citri patotipo A (XccA), agente causal do Cancro Cítrico Asiático, X. fuscans subsp. 

aurantifolii variante B (XauB) e C (XauC) causadoras da Falsa Cancrose e da Cancrose 

C, respectivamente, e X. alfalfae subsp. citrumelonis (Xacm) causadora da Mancha 

Bacteriana dos Citros. Estes diferem quanto à virulência, patogenicidade e hospedeiros. 

Dessa forma, estudos que visem o desenvolvimento de tecnologias para a detecção, 

identificação e controle dessas diferentes espécies são de extrema importância. Assim, o 

objetivo desse estudo foi desenvolver um método de diagnóstico molecular a partir de 

sequências únicas identificadas por genômica comparativa que permitam a discriminação 

individual e múltipla das diferentes variantes de Xanthomonas que infectam Citrus. Para 

a identificação das sequências únicas, análises de ferramentas OrthoMCL, MAUVE, 

Primer Designing do NCBI e PCR in silico foram utilizadas para o desenho e validação 

inicial, considerando as diferenças nos tamanhos dos amplicons de modo a facilitar a 

análise visual do produto amplificado. As regiões alvo foram amplificadas por PCR e 

analisadas em gel de agarose 3%. Os resultados mostraram que os marcadores 

moleculares foram específicos aos genomas alvo in silico, in vitro e in vivo, sem qualquer 

amplificação cruzada nos outros genomas de referência, o que foi reiterado pelos 

resultados de PCR multiplex. A sensibilidade de detecção foi de até 0,02ng/µL nos testes 

in vitro e até 1,5 x 104 UFC mL-1 nos teste in vivo. Todos os resultados encontrados não 

apenas evidenciaram a possibilidade de diagnóstico por diferenciação das distintas 

variantes de Xanthomonas causadora de doenças em citros por meio de PCR como 

validaram a ferramenta computacional desenvolvida para este fim.  

Palavras chave: diagnóstico molecular, genômica comparativa, bioinformática, 

Xanthomonas  
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ABSTRACT  

Agriculture is one of the main sectors of the Brazilian economy with a significant 

influence in the growth of the Brazilian GDP. One of the commodities that contributes 

most to this fact is citriculture, whereas Brazil occupies the largest citrus producer and 

exporter in the world. However, several factors have affected citrus productivity, with 

emphasis on phytosanitary problems that affect this activity throughout country. Three 

species of Xanthomonas are associated with the generation of damages and consequent 

citrus losses: X. citri subsp. citri pathotype A (XccA), causative agent of Asian Citrus 

Cancer, X. fuscans subsp. aurantifolii pathotype B (XauB) and C (XauC) causative of 

False Citrus Canker and Cancrose C, respectively, and X. alfalfae subsp. citrumelonis 

(Xacm) causing Citrus Bacterial Spot disease. These species differ in virulence, 

pathogenicity and host. Therefore, studies aimed at the development of technologies for 

the detection, identification, and control of these different species are extremely 

important. Thus, the aim of this study was to develop a molecular diagnostic method from 

unique sequences identified by comparative genomics that allow the individual and 

multiple discrimination of the different Xanthomonas variants that infect Citrus. For the 

identification of unique sequences, analyzes of OrthoMCL, MAUVE, Primer Designing 

of the NCBI and PCR in silico were used for the design and initial validation, considering 

the differences in the sizes of the amplicons in order to facilitate the visual analysis of the 

amplified product. The target regions were amplified by PCR and analyzed on 3% agarose 

gel. The results showed that the molecular markers were specific to the target genomes 

in silico, in vitro, and in vivo without any cross-amplification in the other reference 

genomes, which was reiterated by multiplex PCR results. The detection sensitivity was 

up from to 0.02ng/µL in the in vitro tests and up to 1.5 x 104 UFC mL-1 in vivo assays. All 

the results not only highlighted the first empirical diagnostic tool for different variants of 

Xanthomonas that causes disease in citrus, but also validated the computational tool 

developed for this purpose. 

Keywords: molecular diagnostic, comparative genomics, bioinformatics, Xanthomonas  
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1. A citricultura brasileira 

O agronegócio tem uma expressiva influência na economia do Brasil, ainda que 

nos últimos anos tenha apresentado consecutivas quedas, sua participação no PIB do país 

sempre se mostrou expressiva. Em 2017, o setor representou mais de 21% do PIB total 

brasileiro, sendo que 15% desse valor advém do ramo agrícola (CEPEA, 2018). Dentre 

todas as commodities que contribuem pra este fato uma de maior relevância é a 

citricultura. 

O Brasil é o maior produtor e exportador de citros do mundo. Essa hegemonia 

brasileira é decorrente de dois fatores: grande extensão territorial e clima favorável. Esses 

fatores auxiliaram o Brasil a se sobressair em relação aos EUA. Além disso, as 

decorrentes geadas e furacões que atingiram a Flórida, principal estado produtor dos 

EUA, destruíram pomares e afetaram as safras dos EUA nas décadas de 70 e 80, o que só 

aumentou a demanda de exportação para o Brasil. Desde então, o parque citrícola 

expandiu e o país se consolidou no primeiro lugar deste ranking (NEVES et al., 2011). 

De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), nas 

cinco últimas safras (2012 a 2017), a produção brasileira de laranja e de suco concentrado 

de laranja correspondeu a uma média de 34% e 56% da produção mundial, 

respectivamente. Essa expressiva participação, em conjunto com o investimento em 

tecnologia garante ao Brasil uma grande representatividade no comércio, com uma 

participação de 76% no mercado mundial de citros (NEVES; TROMBIN, 2017). A cadeia 

produtiva da citricultura é tão significativa que se tornou uma das principais fontes de 

geração de renda e emprego em algumas cidades que compõem o denominado “Cinturão 

Citrícola”, são quase 200 mil empregos diretos e indiretos sendo que em 2017 foram 

admitidos 51.477 trabalhadores (FARMING BRASIL, 2018). 

Apesar de todos os esforços para manter a alta produtividade nos pomares 

brasileiros, a citricultura tem encontrado diversos empecilhos que têm afetado a atividade. 

Dentre todos esses problemas, merece destaque os fitossanitários, sendo o cancro cítrico 

uma das principais doenças que atingem citros no mundo (GOTTWALD et al., 2001).  
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1.2. Xanthomonas causadora de doenças em Citrus 

Xanthomonas compreende um gênero de bactérias gram-negativas fitopatogênicas 

que causam doenças em diversos hospedeiros de importância comercial como: X. oryzae 

em arroz (Oryza sp.), X. campestris em repolho, couve, couve-flor, rabanete e uva 

(Brassica sp. e Vitis sp.), X. vesicatoria em tomate (Solanum sp.) e X. citri em diversas 

espécies de citros (Citrus sp.) (FERREIRA-TONIN et al., 2012; HUANG et al., 2017; 

MANSFIELD et al., 2012; MIGUEL-WRUCK; OLIVEIRA; DIAS, 2010; RYAN et al., 

2011; VAUTERIN et al., 1990).  

Em citros, Xanthomonas provoca as doenças conhecidas como Cancro Cítrico, 

Falsa Cancrose e Cancrose C, caracterizadas desta forma por pequenas pústulas em 

folhas, frutos e ramos das árvores atingidas. Essa bactéria também causa a Mancha 

Bacteriana dos Citros, que possui sintomatologia diferente das outras por não apresentar 

as lesões erumpentes características (Figura 1). Apesar da doença não matar a planta 

diretamente, após a bactéria adentrar em aberturas ela secreta enzimas que causam a 

morte celular do tecido infectado, isso causa diminuição da área fotossintética devido a 

desfolha provocada pela alta incidência da bactéria. Em casos mais severos, a doença 

provoca a queda dos frutos ainda imaturos acarretando na perda direta de produção. Além 

disso, os frutos são mais difíceis de serem comercializados devido às restrições impostas 

pela legislação que visam evitar a disseminação do patógeno para áreas com a ausência 

da bactéria (BEHLAU; BELASQUE JR., 2014).  

 

 
Figura 1: Lesões em plantas de Citrus infectadas por bactérias do gênero Xanthomonas: (a) sintomas 

causados por cancro cítrico presente em frutos, ramos e folhas de Citrus sp. (b) sintomas causados por 

Mancha Bacteriana dos Citros presente (MBC) em folha e fruto de citrumelo ‘Swingle’ (Citrus paradisi × 

Poncirus trifoliata). Fonte: FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA – FUNDECITRUS e EFSA 

PLH PANEL (2013). 
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Uma das formas de evitar e controlar a doença é conhecendo o ciclo de vida do 

patógeno. Ele é dividido em quatro fases que compreendem a disseminação, infecção, 

colonização e sobrevivência da bactéria, sendo que todas as fases possuem fatores que 

são cruciais para sua ocorrência (Figura 2).  

 

 
Figura 2: Ciclo de vida do cancro cítrico. O ciclo de vida das bactérias do gênero Xanthomonas que 

infectam citros é dividido em quatro fases que compreendem a disseminação, infecção, colonização e 

sobrevivência da bactéria Fonte: Adaptado de FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA – 

FUNDECITRUS 

 

A disseminação é a fase na qual a bactéria é transportada até plantas sadias. A 

água é essencial nesta etapa, além de ser o veículo de transporte da bactéria ela também 

é necessária para que ocorra a exsudação do patógeno de uma lesão preexistente. Ao 

ocorrer o molhamento do tecido a bactéria consegue se deslocar até o filme d’água, 

aumentando o seu tempo de sobrevivência fora da planta. As formas de trânsito da 

bactéria podem acontecer por intermédio do homem, de máquinas, ferramentas, 

equipamentos, mudas, material de colheita, vestuário infestados e chuvas com ventos. Os 

fatores naturais são os principais tipos de dispersão, em que a bactéria pode alcançar 

plantas sadias a grandes distâncias das plantas doentes, ocorrendo principalmente durante 

os períodos chuvosos da primavera e verão. Entretanto, as formas não naturais têm sido 

responsáveis pela disseminação do patógeno durante todo o ano, sendo necessário a 
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adoção de medidas preventivas com o intuito de evitar o alastramento da doença 

(BEHLAU; BELASQUE JR., 2014; FERENCE et al., 2017; FUNDECITRUS, 2017a; 

SCHUBERT et al., 2001).  

A segunda fase do ciclo da doença é a infecção que compreende o contato da 

bactéria com a planta sadia e a sua entrada no tecido. Essa fase se caracteriza pela 

penetração do patógeno por meio de aberturas existentes, sendo a água na superfície da 

planta o fator mais importante para propiciar essa penetração. As aberturas naturais, como 

estômatos, favorecem a entrada da bactéria, principalmente na parte abaxial, e são mais 

comuns na infecção em folhas. Ferimentos mecânicos causados pelo manejo do pomar, 

atrito entre partes da própria planta, abrasão de partículas de poeira, e por insetos como o 

minador dos citros (Phyllocnistis citrella) aumentam significativamente a chance de 

infecção. Fatores como idade da planta e período do ano influenciam diretamente na 

maior ou menor predisposição à infecção (BEHLAU; BELASQUE JR., 2014; FERENCE 

et al., 2017; FUNDECITRUS, 2017a; SCHUBERT et al., 2001). 

A colonização é a fase na qual acontece a interação fitopatógeno-hospedeiro. 

Nessa fase ocorre a instalação e reprodução da bactéria no interior da planta. O patógeno 

se encontra no espaço intercelular, próximo do ponto de penetração, e secreta enzimas e 

polissacarídeos como a goma xantana. Esta, possui alto potencial higroscópico o que 

aumenta a permeabilidade celular da planta e, posteriormente, o rompimento da 

membrana plasmática, liberando então os nutrientes que serão utilizados pelo patógeno. 

Nesse momento, os sintomas da doença começam a ser visíveis, no qual o rompimento 

da membrana plasmática confere aspecto encharcado e escurecido ao tecido vegetal 

afetado. A morte celular leva a necrose e o acúmulo de células mortas leva as lesões 

salientes corticosas de coloração marrom, principal característica da doença. O fator de 

principal influência nessa fase é a temperatura, em que a faixa ótima de desenvolvimento 

do patógeno é entre 25°C e 35°C (BEHLAU; BELASQUE JR., 2014; FERENCE et al., 

2017; FUNDECITRUS, 2017a; SCHUBERT et al., 2001).  

Em temperaturas mais baixas, a bactéria diminui o seu metabolismo mas 

permanece viável nas lesões durante muito tempo, até que na primavera, ou em períodos 

mais quentes e chuvosos ela retome sua atividade, o que caracteriza a última fase do ciclo, 

a sobrevivência. A bactéria causadora do cancro cítrico possui um período curto de 

sobrevivência fora do seu hospedeiro pois não possui estruturas ou mecanismos 
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especializados que auxiliem na sua manutenção em solos ou em outros hospedeiros. 

Assim a permanência de plantas com frutos, folhas e ramos infectadas no pomar é a 

principal forma de sobrevivência da bactéria sendo que, quando as condições se tornam 

favoráveis, o ciclo se reinicia com a disseminação do patógeno para plantas sadias que 

estão próximas da doente (BEHLAU; BELASQUE JR., 2014; FERENCE et al., 2017; 

FUNDECITRUS, 2017a; SCHUBERT et al., 2001). 

O fato da bactéria permanecer viável em lesões remanescentes e ser disseminada 

facilmente por grandes distâncias por meio de eventos naturais faz com que seja 

praticamente impossível erradicar o cancro cítrico em locais onde a doença se tornou 

endêmica (BEHLAU; FONSECA; BELASQUE, 2016).  

Ao longo dos anos foram inúmeras as perdas provocada pela presença da doença 

nos pomares, sendo que nos últimos anos a incidência desse patógeno tem aumentado de 

forma acentuada. Por isso, atualmente, a doença é manejada por meio de medidas 

mitigatórias e preventivas. 

 

1.3. Incidência e controle do cancro cítrico no Brasil 

No Brasil, o cancro cítrico foi identificado pela primeira vez em 1957 

(BITANCOURT, 1957) e, desde então, está presente nos principais estados que cultivam 

citros. Como se tornou uma doença endêmica no país, sua erradicação é impossível, visto 

que já ocupa todo território nacional (BEHLAU; FONSECA; BELASQUE, 2016).  

Por se tratar de pragas quarentenárias, foram criados diversos métodos de controle 

que visam prevenir e reduzir a doença, impedindo que ela cause maiores prejuízos ao 

produtores. Diferentes estratégias de manejo da doença são utilizadas dependendo a 

incidência da doença na região, entretanto, apesar de cada particularidade, essas medidas 

são concentradas na erradicação ou no manejo integrado da plantação. A primeira ação 

geralmente é adotada em locais com baixa incidência da doença, visando a erradicação 

total do agente patológico e a segunda pretende manter a incidência mais baixa em locais 

com grande distribuição da bactéria, diminuindo consequentemente os danos na plantação 

(BEHLAU; BELASQUE JR., 2014). A Figura 3 apresenta uma linha do tempo 

relacionando a incidência da patologia em São Paulo, local com maior número de cidades 

produtora de citros, com as medidas de controle adotadas durante os anos.    
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Figura 3: Linha do tempo da incidência do e das medidas de controle do Cancro Cítrico em São Paulo. Fonte: Adaptado de Behlau, Fonseca e Belasque 

(2016) e FUNDECITRUS (2017b).
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Behlau, Fonseca e Belasque (2016) analisaram todos os programas adotados desde 

o primeiro caso da doença. Em 1957, a primeira medida previa a eliminação das árvores 

sintomáticas e de todas as assintomáticas num raio de 12 metros, além da inspeção do 

pomar a cada 90 dias. Entretanto, após a constatação de novos focos em áreas de 

importância econômica os protocolos tornaram-se cada vez mais severos, sendo que em 

casos extremos pomares inteiros eram eliminados. 

Após o aumento no número de focos da doença em São Paulo, em 1977, foi criado 

o FUNDECITRUS (Fundo Paulista de Defesa da Citricultura), uma organização com 

apoio de citricultores e da indústria cítrica de SP, cujo objetivo era financiar e administrar 

os órgãos públicos na detecção e erradicação de focos da doença em São Paulo e no 

Triângulo Mineiro (BEHLAU; FONSECA; BELASQUE, 2016).  

Com o aparecimento do minador dos citros em 1996, as chances de ocorrer 

infecções em árvores mais distantes aumentaram drasticamente uma vez que a 

alimentação dessas larvas em folhas e caule causavam aberturas nos tecidos sendo mais 

um meio de penetração da bactéria na planta. Dessa forma, adotou-se o protocolo de 

erradicação conhecida como "lei do meio por cento" que, segundo os autores, foi o mais 

eficaz até então. Nele, ficou estabelecido que se a incidência de árvores com sintomas em 

um talhão fosse >0,5%, todo o talhão era eliminado, se a incidência fosse ≤0,5%, as 

árvores infectadas e aquelas dentro de um raio de 30 metros seriam removidas e o talhão 

monitorado. Durante o período em que esse protocolo foi utilizado, houve uma queda no 

índice de incidência do cancro cítrico onde menos de 1% dos talhões em todo estado de 

São Paulo apresentavam a doença (BEHLAU; FONSECA; BELASQUE, 2016).  

Após 2009, a legislação sofreu mais mudanças e o FUNDECITRUS deixou de ser 

o responsável por fazer os monitoramentos, ficando ao encargo dos próprios citricultores 

efetuar a inspeção e remoção dos pomares. Além disso, o aparecimento do HLB, a 

principal doença dos citros no Brasil (HECK, 2018), mudou o foco de preocupação dos 

produtores e das organizações o que o subvalorizou a importância do controle do cancro 

cítrico (BEHLAU; FONSECA; BELASQUE, 2016). 

Com essas últimas modificações, o índice de talhões contaminados aumentaram 

ao longo dos anos, sendo que no último levantamento, estimou-se que 12,92% dos talhões 

de todo Cinturão Citrícola (São Paulo e Triângulo Mineiro) estejam com incidência da 

doença. Além disso, foi mensurada a porcentagem de árvores contaminadas nesta mesma 
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região, chegando à valores de 8,68% de plantas doentes, o que corresponde a mais de 16 

milhões de árvores (FUNDECITRUS, 2017b). 

 Atualmente, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), pela 

Instrução Normativa 37, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 5 de setembro 

de 2016, prevê uma segmentação por área de acordo com um status fitossanitários sendo 

que cada área possui estratégias de controle individualizado. As áreas são as seguintes 

(FUNDECITRUS, 2016a, 2017a, 2017c):  

 Local de Praga Ausente: são estados da federação onde não houveram ocorrências 

de cancro cítrico. O objetivo das medidas de controle para essas áreas é a prevenção da 

entrada da bactéria no estado. Para isso, o monitoramento é a principal estratégia de 

controle, onde são feitas inspeções de material vegetal e plantio de mudas sadias.   

 Área Livre da Praga (ALP): são locais sem cancro cítrico em estados com relato 

da doença. Nessas áreas as medidas de controle são as mesmas adotadas para os locais de 

praga ausente. 

 Área sob Erradicação ou Supressão: são áreas com baixa incidência da doença em 

estados onde ocorre a doença. O controle nestes locais é feito por erradicação de plantas 

sintomáticas e das assintomáticas sob suspeita de doença.  

 Área sob Sistema de Mitigação de Risco (SMR): são áreas com alta incidência de 

plantas doentes em estados onde a doença está presente. Neste sistema é permitido que o 

citricultor mantenha as plantas com sintomas de cancro cítrico em seus pomares, 

entretanto, eles devem efetuar medidas de controle destas áreas por meio de um conjunto 

de manejo integrado. As principais medidas de manejo integrado são descritas a seguir e 

estão sugeridas no site do FUNDECITRUS: 

o Mudas sadias: O plantio de mudas contaminadas com cancro resulta na introdução 

do patógeno nos pomares. Além disso, metodologias de manejo integrado devem 

ser aplicados a mudas doentes, uma vez que estas possuem maior predisposição 

ao patógeno, o que aumenta o custo produtivo para o agricultor. 

o Variedades menos suscetíveis: a utilização de variedades menos susceptíveis ao 

patógeno torna o controle da doença mais fácil uma vez que pode dispensar ou 

reduzir a adoção de medidas de controle complementares. 
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o Quebra-vento: Uma vez que a forma mais comum de disseminação da bactéria é 

por ventos seguidos de chuvas, quebra-ventos são utilizados para reduzir a entrada 

de correntes de ar no pomar de forma a diminuir a penetração destas nas árvores 

cítricas. Os quebra-ventos geralmente são espécies de árvores maiores do que as 

árvores cítricas, de crescimento rápido e uniforme que formam barreiras 

permeáveis internamente e externamente ao pomar. Essa é uma das medidas de 

manejo mais eficaz contra a doença. 

o  Controle do minador dos citros: As galerias formadas pela larva do minador do 

citros aumenta as chances de infecção e a área afetada pela bactéria causadora do 

cancro cítrico, assim o controle com inseticidas é importante para conter o inseto 

e consequentemente a Xanthomonas. 

o Bactericidas cúpricos: Os bactericidas à base de cobre formam uma barreira 

protetora que liberam íons de cobre tóxicos para as bactérias. Esses bactericidas 

não impedem a entrada da bactéria no pomar mas diminuem a quantidade de 

sintomas nas plantas e a queda prematura dos frutos infectados. 

o Desinfestação de máquinas e ferramentas: Eliminação superficial da bactéria em 

equipamentos, ferramentas, utensílios, veículos e pessoas (pele, roupas e 

calçados) de modo a evitar a entrada desta nos pomares.  

o Indutores de resistência: Os indutores de resistência são produtos que induzem o 

sistema de defesa da planta tornando-as mais resistentes e dificultando a 

colonização e formação das lesões nas plantas. 

 

1.4. Danos e perdas causados pelo cancro cítrico 

As principais problemáticas no âmbito econômico, causada pela alta incidência 

do cancro cítrico se devem a diminuição da produtividade das árvores infectadas, aos 

gastos com o manejo integrado da doença e a restrição da comercialização de frutas com 

a sintomas da doença.   

 A diminuição da produtividade em consequência do cancro cítrico se deve pela 

queda prematura das frutas e folhas, acarretando na perda da área fotossintética da planta, 

sendo variável, dependendo do período do ano, idade e variedade da planta (BEHLAU et 

al., 2008). Estudos relacionando os efeitos do tratamento do cancro com a produtividade 

do pomar mostraram que plantas submetidas ao manejo, com bactericidas cúpricos, 
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controle do minador e quebra-vento apresentaram uma produtividade 181% maior do que 

plantas que não tiveram tratamento, além de produzirem mais frutas sem sintomas 

(FUNDECITRUS, 2016b).  

Na mesma perspectiva, alguns trabalhos fazem uma Análise Benefício-Custo 

(ABC) da prevenção e controle do cancro cítrico. O intuito deste tipo de estudo é 

identificar e quantificar os gastos e os benefícios das diversas alternativas de controle a 

curto, médio e longo prazo por meio da análise de diversos cenários (prevenção da entrada 

do cancro no pomar, controle por erradicação resultando em baixa incidência, controle 

por manejo integrado e nenhum controle). Os resultados mostraram que o cenário de 

prevenção é o mais vantajoso economicamente, uma vez que os custo para evitar a entrada 

da doença são baixos, além da produtividade ser a maior em relação aos outros. Dentre 

os outros cenários nos quais a doença já está instalada, o controle por erradicação foi o 

que indicou ser o mais vantajoso a médio e longo prazo enquanto que o de controle pelo 

manejo só foi eficaz a curto prazo. Isso porque o custo de investimento em medidas 

sanitárias é inversamente proporcional ao número de talhões erradicados, ou seja, quanto 

maior for o número de talhões doentes erradicados, menor será o custo de manejo da 

doença. Além disso, a produção dos cenários de prevenção e erradicação são praticamente 

os mesmo, enquanto para os outros há diminuição na mesma categoria. O trabalho ainda 

explica que os custos de erradicação e a perda de receita imediata pela erradicação, bem 

como os custos para tratamentos preventivos, levam os produtores a optarem pelo manejo 

sem erradicação das plantas. Entretanto, esse cenário só se mantém vantajoso a curto 

prazo. Em síntese, a relação benefício-custo nas situações de prevenção e controle, num 

acumulado de 20 anos, é extremamente superior àquela obtida para os outros cenários 

(ADAMI; MIRANDA, 2014; SANCHES et al., 2014) 

 A restrição da comercialização de frutas infectadas, ou oriundas de regiões onde 

ocorrem o cancro, sempre foi uma das medidas de prevenção para evitar a entrada do 

patógeno em áreas livres da doença no país produtor e no mercado internacional. Essa 

condição foi modificada após a Instrução Normativa 37, onde áreas que se enquadrem no 

status SMR não são mais proibidas de comercializar a fruta in natura de pomares 

contaminados, desde que o produtor adote as medidas previstas na legislação e que as 

frutas sejam beneficiadas em unidades de consolidação, evitando a sua comercialização 

com sintomas da doença (FUNDECITRUS, 2016a, 2017c). 
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A importância dessas medidas é constatada quando analisamos as perdas 

econômicas que a presença do cancro cítrico já gerou ao Brasil. Em 2016, a União 

Europeia, principal importador brasileiro e uma região livre de cancro cítrico, ameaçou 

suspender a importação de limão tahiti brasileiro devido ao recebimento de oito 

contêineres contendo frutas infectadas, uma vez que isso colocaria em risco as áreas de 

produção interna de citros dentro da Europa (PORTO, 2016). 

 

1.5. As quatro variedades de Xanthomonas que infectam Citrus 

No Brasil, já foram descritas três espécies de Xanthomonas estão associadas com 

doenças em Citrus. Xanthomonas citri subsp. citri patotipo A (XccA) é o agente causal 

do Cancro Cítrico Asiático ou Cancrose A, X. fuscans subsp. aurantifolii variante B 

(XauB) é causadora da Falsa Cancrose ou Cancrose B, X. fuscans subsp. aurantifolii 

variante C (XauC) provoca a Cancrose C e X. alfalfae subsp. citrumelonis (Xacm) a 

Mancha Bacteriana dos Citros ou Cancrose E. A diversidade das variantes que ocupam 

esse gênero reflete diretamente na sua patogenicidade, virulência e na sua agressividade 

(Figura 4) (SCHUBERT et al., 2001). 

 

 
Figura 4: Diferenças nas lesões provocadas pelas quatro variantes de Xanthomonas citros-

dependente. Folha de Citrumelo ‘Swingle’ (Citrus paradisi × Poncirus trifoliata) 30 dias após 

inoculação por perfuração. XccA causa uma lesão corticosa típica da doença; XauB não visível por não 

possuir Citrumelo ‘Swingle’ como hospedeiro; XauC apresentando o halo clorótico por induzir reação de 

hipersensibilidade no hospedeiro; Xacm causa lesão necrótica não erumpente, diferentemente das outras 

variantes. Fonte: O autor (2018). 
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1.5.1. Xanthomonas citri subsp. citri 

O agente causal do Cancro Cítrico Asiático, Xanthomonas citri subs. citri variante 

A, foi descrito pela primeira vez por Hasse (1915), com base nas características 

patológicas e histológicas provocada pela bactéria nos ramos, folhas e frutos de toranja. 

As características celulares observadas ao microscópio, demonstrou uma massiva 

hipertrofia e hiperplasia dos tecidos paliçádico e do parênquima da planta com posterior 

morte e liberação do conteúdo celular. O aspecto morfológico e as propriedades 

bioquímica da bactéria levou a sua descrição como Pseudomonas citri.  

Após diversas mudanças na sua nomenclatura e com identificação do gênero 

Xanthomonas (DOWSON, 1939), em 2006, a partir de análises moleculares 

(sequenciamento 16S-23S, AFLP, hibridação DNA-DNA), foi proposto a reclassificação 

que vigora atualmente: Xanthomonas citri subs. citri (SCHAAD et al., 2005, 2006). Os 

sintomas típicos provocados pelo cancro cítrico dependem do tecido infectado, mas de 

forma geral, consistem em lesões salientes corticosas de coloração marrom, geralmente 

nas duas faces da folha e circundadas por um halo amarelo devido ao decréscimo da 

produção de clorofilas, caroteno e xantofila (Figura 4) (SCHUBERT et al., 2001).  

Atualmente, Xcc está amplamente distribuída pelo mundo, presente na América 

do Sul, Ilhas Virgens Britânicas, África, Oriente Médio, Índia, Ásia e nas ilhas do Pacífico 

Sul. Sua maior incidência ocorre nos Estados Unidos, Argentina, Brasil, Bolívia, Uruguai, 

Senegal, Mali, Burkina Faso, Tanzânia, Irã, Arábia Saudita, Iêmen e Bangladesh. A 

doença foi erradicada da África do Sul, Austrália e Nova Zelândia, e ausente na Europa 

(FERENCE et al., 2017).  

Além da sua distribuição, a sua alta agressividade e gama de hospedeiros fazem 

da variante A a mais relevante dentre todas as já descritas. Apesar de infectar todas as 

espécies de citros, a suscetibilidade dos cultivares pode variar de variedade para 

variedade, podendo ser altamente suscetível até altamente resistente (Tabela 1) 

(FUNDECITRUS, 2017a; SCHUBERT et al., 2001; SCHUBERT; SUN, 1996).   

Duas outras variantes de Xanthomonas foram descritas como sendo geneticamente 

próximas à variante A da doença, a A* (VERNIÈRE et al., 1998) e variante Aw (SUN et 

al., 2004). Elas são caracterizadas por produzirem os sintomas típicos do cancro cítrico, 

serem menos virulentas em relação ao tipo A. Xanthomonas citri subs. citri variante A* 

(XccA*) foi descrita em diversos países do sudoeste da Ásia (Arábia Saudita, Índia, Omã 
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e Irã) causando lesões em lima ácida ‘Galelo’ (VERNIÈRE et al., 1998), já Xanthomonas 

citri subs. citri variante Aw (XccAw) foi descrita em 2004, em Wellington e Lake Worth 

na Flórida, infectando lima ácida ‘Galego’ e ‘alemow’ (Tabela 1) (SUN et al., 2004).  

 

Tabela 1: Relação de virulência das variantes Xanthomonas que infectam Citrus*  

Hospedeiro 
Patógeno 

XccA XccA* XccAw XauB XauC Xacm 

Laranja doce (C. sinensis) +++ - - + ± + 

Laranja azeda (C. aurantium) +++ - - + - + 

Limão ‘Siciliano’ (Citrus limon) ++ - - ++ + - 

Limão ‘Cravo’ (C. limonia) +++ - - - + + 

Lima ácida ‘Tahiti’ (C. latifolia) ++ - - - + + 

Lima ácida ‘Galego’ (C. aurantiifolia) +++ + + + +++ + 

‘Alemow’ (Citrus macrophylla) + - + - - - 

Citrumelo ‘Swingle’ (Citrus paradisi × 

Poncirus trifoliata) 
+++ - - - ++ + 

Tangerina ‘Ponkan’ (C. reticulata) + - - - + - 

Tangerina ‘Cravo’ (C. reticulata) ++ - - - + + 

Tangerina ‘Cleopatra’ (C. reshni) + - - - + - 

Pomelo ‘Grapefruit’ (C. paradisi) +++ - - - - + 

Pomelo (C. maxima) + - - + - - 

Fonte: FUNDECITRUS (2017a), Gottwald et al. (1988, 1991), Graham, Gottwald e Fardelmann (1990), 

Jaciani (2012), Schoulties et al. (1987), Schubert et al. (2001), Sun et al. (2004) e Vernière et al. (1998). 

*Os resultados apresentados nesta tabela são médias de diversos relatos da doença em plantações e estudos 

de testes de patogenicidade. 

+++ patógeno muito patogênico ao hospedeiro 

++ patógeno moderadamente patogênico ao hospedeiro 

+ patógeno pouco patogênico ao hospedeiro 

 

1.5.2. Xanthomonas fuscans subsp. aurantifolii variantes B e C 

A Falsa Cancrose ou Cancrose B é causada por Xanthomonas fuscans subs. 

aurantifolii variante B (SCHAAD et al., 2005, 2006) e foi descrita na Argentina em 1934, 

no Uruguai em 1936 e no Paraguai em 1940 (NAMEKATA, 1971). Essa variante possui 

uma maior restrição de hospedeiros compatíveis e é menos agressiva, ou seja, necessita 

de um maior tempo para o aparecimento dos sintomas nas plantas sendo que o 

aparecimento das lesões são quatro a cinco vezes mais tardio em relação à XccA. A 
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cancrose B é mais severa em limões verdadeiros ‘Siciliano’ mas já foi descrita em laranja 

azeda, lima ácida ‘Galego’ e ocasionalmente em pomares de laranjas doces e pomelo, 

quando estes se encontravam nas proximidades de plantações infectadas (Tabela 1) 

(CIVEROLO, 1984; SCHUBERT et al., 2001). 

Já Xanthomonas fuscans subs. aurantifolii variante C (SCHAAD et al., 2005, 

2006) é o agente causal da Cancrose C e também possui restrição em relação à 

hospedeiros. Essa variante da doença foi descrita em 1963 infectando exemplares de lima 

ácida ‘Galego’ (CIVEROLO, 1984; SCHUBERT et al., 2001) e citrumelo ‘Swingle’ 

(JACIANI et al., 2009). A Cancrose C é caracterizada por induzir reação de 

hipersensibilidade quando inoculada em hospedeiros cítricos (Figura 4). Outra 

característica dessa espécie é que algumas cepas são produtoras de um pigmento escuro 

quando cultivados em meio de cultura artificial e esse pigmento parece estar relacionado 

com a agressividade e virulência da bactéria – cepas não produtoras são mais agressivas 

e infectam um número maior de hospedeiros em relação a isolados não produtores. Essa 

característica foi verificada em nível genômico, o que permitiu a separação dos dois 

grupos (JACIANI, 2012; SCHAAD et al., 2006).  

Jaciani (2012) verificou que XauC apresenta variações na sua virulência, em que 

isolados submetidos a métodos de inoculação artificial apresentaram-se patogênicos para 

outras variedades de citros, ainda que essas combinações não tenham sido encontradas na 

natureza. Este trabalho explicou um achado em pomares no município paulista de 

Severina, no qual foram encontradas cepas relacionadas à XauC infectando citrumelo 

‘Swingle’ em 2009, momento no qual acreditava-se que a Cancrose C era restrita a limão 

‘Galego’ (Tabela 1) (JACIANI et al., 2009). 

 

1.5.3. Xanthomonas alfalfae subsp. citrumelonis 

Os primeiros registros da Mancha Bacteriana dos Citros (MBC) datam 1984 na 

Florida, na qual ela foi primeiramente associada ao cancro cítrico, recebendo a 

identificação de variante E da doença. Caracterizada por provocar lesões achatadas com 

o centro necrótico, rodeadas por anasarca e halos cloróticos, a MBC se distingue das 

variantes A, B e C por não provocar as lesões erumpentes característica do cancro (Figura 

4) (SCHOULTIES et al., 1987).  



 

15 

 

Causada pela bactéria Xanthomonas alfalfae subsp. citrumelonis variante E 

(SCHAAD et al., 2005, 2006) a MBC tem citrumelo ‘Swingle’ como principal hospedeiro 

mas também já foi observado que mudas das variedades de laranjas doces e azedas, 

tangerinas, limões, lima ácida ‘Galego’ e pomelo ‘Grapefruit’ são também suscetíveis 

(Tabela 1) (GOTTWALD et al., 1988, 1991; GRAHAM; GOTTWALD, 1990; 

GRAHAM; GOTTWALD; FARDELMANN, 1990; SCHOULTIES et al., 1987; SUN et 

al., 2004). No Brasil, a MBC foi detectada em 2009 em Embaúba (SP), associada a lesões 

provocadas pelo minador dos citros em porta-enxertos de citrumelo ‘Swingle’ (JACIANI, 

2012). 

 

1.6. Genômica comparativa de Xanthomonas  

Desde os primeiros sequenciamentos de genomas nos anos 80, a análise por 

genômica comparativa vem sendo utilizada para traçar perfis evolutivos e funcionais dos 

seres. Com o avanço do conhecimento técnico e redução dos custos para 

sequenciamentos, a aplicação da genômica comparativa foi se tornando mais extensa. 

Quando aliada as técnicas de biologia molecular e bioinformática, sua importância reflete 

diretamente não só no conhecimento básico da natureza como também no progresso 

científico (TURCHETTO-ZOLET et al., 2017). 

Após o sequenciamento da cepa XccA306, por um consórcio de pesquisadores 

paulistas, foi possível caracterizar importantes propriedades do genoma da variante A 

(DA SILVA et al., 2002), assim como viabilizou os sequenciamentos de cepas de outras 

variantes de Xanthomonas (BODNAR et al., 2017; JALAN et al., 2013a; MOREIRA et 

al., 2010; RICHARD et al., 2017) possibilitando traçar perfis comparativos entre elas e 

com outros fitopatógenos (ESCALON et al., 2013; GORDON et al., 2015; JALAN et al., 

2013b; MOREIRA et al., 2004, 2005, 2010; VOJNOV et al., 2010; ZHANG et al., 2015).  

No genoma de XccA306 foi encontrada uma região denominada ilha de 

patogenicidade, com diversos operons contendo genes denominados hrp (hypersensitivity 

response and pathogenicity) que codificam para proteínas do sistema de secreção Tipo 

III (T3SS), envolvido na virulência e resistência às defesas do hospedeiro. Outro 

importante complexo proteico presente no genoma da variante A é o sistema de secreção 

Tipo II (T2SS) responsável pela secreção de exoenzimas associadas à degradação de 

tecidos do hospedeiro. Além destes, Xcc possui genes envolvidos na degradação da 
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parede celular, na síntese de flagelo e sistema quimiotático, reguladores de genes dos 

fatores de patogenicidade (rpf) e biossíntese da xantomonadina e goma xantana. O 

conjunto desses genes presentes no genoma da bactéria explicam a sua dinâmica de 

patogenicidade, adaptação e sobrevivência epifítica (MOREIRA et al., 2004).  

Análises comparativas entre XccA306 e X. citri subsp. citri cepa Aw12879 

(Xcaw12879) mostraram que dois genes de efetores do T3SS encontrados em 

Xcaw12879, mas não em XccA306, parecem contribuir para a sua limitada gama de 

hospedeiros e virulência (xopAG=avrGf1 e xopAF, respectivamente) (JALAN et al., 

2013b). Já XccA* parece ser geneticamente mais diversa que o patotipo A, o que reflete 

diretamente na virulência e agressividade dos sintomas nas plantas, no qual cepas A são 

homogêneas em termos de hospedeiro, tipos de sintomas e agressividade, enquanto a 

patogenicidade de cepas A* é altamente diversificada em diferentes variedades de citros. 

Genes efetores T3SS como xopAG, aparentemente relacionado à restrição de hospedeiros, 

foram também encontrados em cepas A* (ESCALON et al., 2013).  

Diversos estudos traçam um perfil filogenético para as espécies de Xcc, a maioria 

deles baseado na genômica comparativa dos genes de T3SS. As análises sugerem que a 

evolução de Xanthomonas está sob controle da seleção positiva sendo que, a aquisição de 

genes benéficos e a perda de genes prejudiciais permitiram que o XccA infectasse uma 

gama mais ampla de hospedeiros, em comparação com XccAw e XccA*, entretanto, 

divergências nos resultados de outros trabalhos demonstram a necessidade de mais 

estudos afim de elucidar a evolução dessas bactérias (FERENCE et al., 2017; ZHANG et 

al., 2015). 

Após o sequenciamento de duas cepas pertencentes às variantes B e C em 2010 

(MOREIRA et al., 2010), foi possível traçar perfis comparativos entre as três espécies 

causadoras de cancro cítrico e as diversas espécies de fitopatógenos do gênero 

Xanthomonas. Neste mesmo estudo, genes de efetores, transportadores e enzimas 

metabólicas em comum nas três espécies parecem relacionados com a adaptação das 

bactérias em infectar especificamente variedades cítricas. A presença de determinados 

efetores do T3SS (pth, XopB, XopE4, XopJ, XopAF e XopAG) nas cepas de B e C e a 

ausência dos mesmos no genoma de XccA306, levanta a possibilidade de que estes 

possam ser responsáveis pela limitada gama de hospedeiros de XauB e XauC, assim como 

a presença de alguns efetores com atividade de virulência em A e B (xopE2, xopN, xopP, 
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and xopAE) que não estão em C poderiam explicar a maior gama de hospedeiros das duas 

primeiras em comparação com esta última. Ainda foram avaliados proteínas do sistema 

de secreção tipo 4 - T4SS (função de conjugação em bactérias), formação de biofilme, 

detecção de quórum sensing, construção de flagelos e síntese de lipopolissacarídeos 

(LPS). 

Xanthomonas alfalfae subsp. citrumelonis apresenta diferenças genéticas 

significativas em relação às outras espécies que infectam citros. Em contraste com as 

espécies A, B e C, Xacm não possui nenhum plasmídeo, isso pode explicar a diferença 

de virulência e sintomatologia na MBC, uma vez os plasmídeos em Xanthomonas 

desempenham papéis importantes na patogenicidade por apresentar genes como pth, que 

confere a capacidade de causar sintomas parecidos ao cancro. Outros efetores 

relacionados à sobrevivência e virulência como xopE3, xopAI e hrpW não foram 

encontrados em Xacm. Genes específicos de Xacm (xopC2 e xopW) podem estar 

relacionados a sua distinta gama de hospedeiros em relação a XccA (JALAN et al., 2011). 

Toda essa diversidade genômica apresentada é muito útil para o entendimento da 

dinâmica de interação entre patógeno-hospedeiro e consequentemente para o 

desenvolvimento de tecnologias que visem a detecção, identificação e controle desses 

fitopatógenos. 

 

1.7. Diagnóstico de Xanthomonas 

O diagnóstico correto é o primeiro passo para se traçar medidas de controle de 

patógenos e evitar consequentes prejuízos gerados pela doença (GRAHAM et al., 2004). 

Cada espécie infectante possui sua individualidade e é importante conhecê-las e usar essas 

individualidades à favor da tecnologia.  

Existem diversas metodologias para detecção de cancro cítrico baseadas em testes 

sorológicos e ensaios moleculares. Dentre os sorológicos, destaca-se o Xcc 

ImmunoStrip® Test, vendido pela empresa Agdia, Inc. (Catalog n°. STX 92200) que é 

utilizado em campo no qual uma fita contendo um determinado anticorpo detecta um 

antígeno de XccA a partir de lesões extraídas de plantas contaminadas. Além deste, alguns 

autores desenvolveram testes sorológicos para a detecção de XccA (AFONSO et al., 

2013; ALVAREZ et al., 1991; BACH et al., 1978; BACH; ALBA, 1993; BACH; 

GUZZO, 1994; BRLANSKY; LEE, 1990; GOTO; TAKAHASHI; MESSINA, 1980; 
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KOIZUMI, 1971; NAMEKATA, 1971; NAMEKATA; OLIVEIRA, 1972; TRINDADE 

et al., 2007; YANO et al., 1979).  

Apesar de serem testes rápidos e que não necessitam de mão de obra especializada, 

os testes sorológicos possuem uma baixa especificidade, já sendo descritos alguns casos 

de resultados falso-negativos em cepas fenotipicamente distintas de Xanthomonas citri 

subs. citri (GOTTWALD et al., 2009; VERNIÈRE et al., 1998). Além disso, sua baixa 

sensibilidade e o custo elevado da análise torna esses testes menos vantajosos quando 

comparados aos métodos moleculares.  

Técnicas de biologia molecular têm sido extensivamente utilizadas para a 

identificação de diversas espécies do gênero de Xanthomonas que infectam citros, uva, 

maracujá, arroz, entre outros  (ADIKINI et al., 2011; COLETTA-FILHO et al., 2006; 

CUBERO; GRAHAM, 2001, 2002, 2005; GOLMOHAMMADI et al., 2007; 

HARTUNG; DANIEL; PRUVOST, 1993; KOSITCHAROENKUL; 

CHATCHAWANKANPHANICH; BHUNCHOTH, 2011; LANG et al., 2010; 

MAVRODIEVA; LEVY; GABRIEL, 2004; MUNHOZ et al., 2011; NGOC et al., 2009; 

PARK et al., 2006; RIGANO et al., 2010; TRINDADE et al., 2007; WAITE et al., 2016; 

ZHAO et al., 2016).  

Já os diagnósticos moleculares em citros consistem basicamente na detecção de 

sequências de DNA ribossomal, genes plasmidiais e genes reguladores de patogenicidade 

como pth, rpf e hrp encontrados nos genomas de XccA. As técnicas utilizadas também 

são muito diversas como PCR Convencional, PCR em tempo real (qPCR), nested-PCR, 

Loop-mediated isothermal amplification (lamp-PCR), Droplet digital polymerase chain 

reaction (ddPCR), BOX-PCR e FISH (COLETTA-FILHO et al., 2006; CUBERO; 

GRAHAM, 2001, 2002, 2005; GOLMOHAMMADI et al., 2007; HARTUNG; DANIEL; 

PRUVOST, 1993; KOSITCHAROENKUL; CHATCHAWANKANPHANICH; 

BHUNCHOTH, 2011; MAVRODIEVA; LEVY; GABRIEL, 2004; NGOC et al., 2009; 

PARK et al., 2006; RIGANO et al., 2010; WAITE et al., 2016; ZHAO et al., 2016). 

Apesar da sua grande variedade, os atuais diagnósticos moleculares em citros não 

discriminam as diferentes variantes de Xanthomonas citros-depende. Estes testes, assim 

como os testes sorológicos, consistem basicamente na identificação da variante A da 

doença devido à sua maior relevância econômica e prevalência mundial. Apenas dois 

estudos descrevem a detecção de outras variantes além da A. O primeiro desenvolveu um 
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conjunto de oligonucleotídeos universal, que detecta todas as cepas do cancro cítrico com 

um amplicon de 197pb e o outro conjunto identifica cepas específicas da variante A com 

um amplicon de 179pb, assim, análises que produzirem dois produtos de amplificação 

pertencem à XccA enquanto as que amplificarem apenas um produto pertencem às outras 

três variantes (CUBERO; GRAHAM, 2002). Já o segundo estudo detecta apenas cepas 

pertencentes à Xacm (CUBERO; GRAHAM, 2005).  

Delcourt et al. (2013) faz uma análise desses métodos de detecção baseado em 

PCR das espécies de Xanthomonas. Esses autores analisam oligonucleotídeos dos quais 

alguns apresentaram amplificações falso positiva com cepas de variantes geneticamente 

próximas, como foram os casos entre X. citri subsp. citri (variante A) com X. fuscans 

subsp. aurantifolii (variantes B e C). Os autores ainda destacam a necessidade de novos 

diagnósticos altamente específicos baseadas em PCR para as diferentes variantes e de 

como os sequenciamentos de nova geração poderiam facilitar o rápido desenvolvimento 

dessas ferramentas. 

Com base nesse relato de grande importância fitossanitária e econômica e levando 

em consideração o fato a ausência de um diagnóstico rápido e específico baseado em PCR 

que discrimine as múltiplas variantes de Xanthomonas que infectam citros, os propósitos 

objetivados neste trabalho foram concebidos. 
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2. OBJETIVO 

 

Desenvolver marcadores moleculares gerados a partir de sequências únicas para 

diagnóstico de diferentes variantes de Xanthomonas que infectam Citrus. 

 

2.1. Objetivos específicos  

 

 Identificar sequências únicas das quatro variantes de Xanthomonas citros-

dependente a partir de uma ferramenta computacional de genômica comparativa; 

 

 Selecionar marcadores moleculares específicos para cada variante de 

Xanthomonas; 

 

 Validar as sequências específicas por reações de PCR por meio da 

amplificação única da banda correspondente a cada genoma-específico; 

 

 Otimizar o uso dos marcadores moleculares por meio de PCR 

Convencional e PCR Multiplex; 

 

 Validar o pipeline utilizado de forma que possa gerar uma ferramenta que 

será liberada para acesso aberto; 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Análises de genômica comparativa  

O genoma de 15 novas cepas do gênero Xanthomonas foi sequenciado pelo grupo 

de pesquisa CAPES-BIGA (Bioinformática, Genômica e Associados. Processo 

3385/2013). As análises de genômica comparativa foram efetuadas em uma plataforma 

privada do grupo de pesquisa baseada no algoritmo da ferramenta OrthoMCL (LI; 

STOECKERT; ROOS, 2003), que faz a construção de grupos ortólogos mediante o 

agrupamento de genes ortólogos e parálogos dos genomas de vários indivíduos. Nessa 

plataforma também foram depositados os genomas de outras cepas e espécies que estão 

disponíveis publicamente. Ela ainda possui o recurso de BLAST interno, apenas para as 

espécies que estão depositadas na plataforma. 

 Uma cepa de cada variante de Xanthomonas citros-dependente foram 

selecionadas (XccA306, XauB1561, XauC1559 e Xacm1510) e submetidas a múltiplos 

alinhamentos entre si na ferramenta MAUVE (DARLING et al., 2004), que analisa a 

presença de eventos evolutivos de larga escala como rearranjo e inversão, de forma a 

encontrar sequencias únicas para cada cepa analisada. As sequências únicas geradas para 

cada espécie pela ferramenta MAUVE foram utilizadas na seleção in silico dos 

marcadores moleculares. 

 

3.2. Seleção dos marcadores moleculares específicos  

Para a seleção dos marcadores moleculares específicos para as variantes de 

Xanthomonas foi utilizado o programa Primer Designing Tool (YE et al., 2012), que 

gerou o desenho dos pares de oligonucleotídeos. Na seleção dos marcadores específicos 

foram adotados os seguintes critérios: (i) especificidade à sua espécie, sem apresentação 

de amplificação cruzada quando submetidas à uma PCR com isolados não pertencentes 

ao genoma base; (ii) amplificação de uma única banda para cada par de oligonucleotídeo; 

(iii) os amplicons gerados para cada variante deveriam ser de tamanhos diferentes de 

modo a permitir sua identificação no gel; (iv) as temperaturas de anelamento de todos os 

marcadores deveriam ser próximas, de forma a permitir que estes sejam utilizados em 

uma mesma reação de PCR.  

Todas as sequências de oligonucleotídeos foram submetidas ao BLAST interno 

da ferramenta descrita no tópico Genômica Comparativa. Marcadores com similaridade 



 

22 

 

com sequências de outras espécies foram descartados. A verificação in silico da 

amplificação da banda única foi feita na ferramenta In silico PCR amplification 

(http://insilico.ehu.es/user_seqs/.) (SAN MILLÁN et al., 2013), no qual uma PCR teórica 

é efetuada após a sequência FASTA do genoma e os marcadores desenvolvidos serem 

carregados na plataforma. Os marcadores que apresentavam temperaturas de anelamento 

próximas e geravam amplicons de tamanhos que pudessem diferenciar as quatro variantes 

foram selecionados e sintetizados. 

 

3.3. Relação de bactérias  

Um total de 16 isolados foram usados neste trabalho, sendo seis de XccA, um de 

XccA*, dois de XauB, cinco de XauC e dois de Xacm (Tabela 2). Além destas, os 

marcadores moleculares foram testados contra 18 isolados pertencentes ao gênero 

Xanthomonas que não infectam Citrus e contra Xylella fastidiosa cepa 9a5c (SIMPSON 

et al., 2000), outro fitopatógeno de citros disseminado por inseto (Tabela 2). Todos os 

isolados foram obtidos com o apoio da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 

(ESALQ) da Universidade de São Paulo e da Faculdade de Ciências Agrárias e 

Veterinárias da Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus de Jaboticabal.  

 

Tabela 2: Relação de isolados utilizados no estudo. 

Organismo Variante Cepa Abreviatura 

Xanthomonas citri subsp. citri A 306 XccA306 

FDC 828 XccA828 

FDC 636 XccA636 

FDC 654 XccA654 

FDC 828 XccA828 

FDC 1662 XccA1662 

Xanthomonas citri subsp. citri A* FDC 1682 XacAs1682 

Xanthomonas fuscans subsp. aurantifolii B FDC 1561 XauB1561 

FDC 1566 XauB1566 

Xanthomonas. fuscans subsp. aurantifolii C FDC 535 XauC535 

FDC 763 XauC763 

FDC 867 XauC867 

FDC 1559 XauC1559 

FDC 1609 XauC1609 
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Tabela 2: Relação de isolados utilizados no estudo. 

(Continuação) 

Organismo Variante Cepa Abreviatura 

Xanthomonas. alfalfae subsp. citrumelonis E FDC 1510 Xacm1510 

FDC 1637 Xacm1637 

X. axonopodis pv. vignicola -  1701 

X. axonopodis pv. vesicatoria - IBSBF1387 1387 

-  1689 

X. axonopodis pv. allii - IBSBF1770 1770 

X. axonopodis pv. phaseoli - IAC11280 11280 

X. alfalfae subsp. alfalfae -  1711 

X. axonopodis pv. passiflorae -  M89 

X. axonopodis pv. patelii -  1727 

X. axonopodis pv. coracanae - FDC 1729 1729 

X. axonopodis pv. manihotis - IBSBF1954 1954 

X. axonopodis pv. phaseoli fuscans IAC13755 13755 

X. citri pv. rhynchosiae -  1721 

X. axonopodis pv. vasculorum - IBSBF2008 2008 

X. axonopodis pv. axonopodis -  1696 

X. axonopodis pv. dieffenbachiae - IBSBF1478 1478 

X. axonopodis pv. glycines -  1694 

X. citri pv. cajani -  1718 

X. citri pv. sesbaniae - 1719 1719 

Xylella fastidiosa -  9a5c 

 

3.4. Condições de crescimento das bactérias 

Os isolados foram reativados em meio NA (ágar nutriente - 5g/L peptona, 3g/L 

extrato de carne, 15g/L ágar, pH 6,8-7,0) e incubados à 28°C por 48 horas no caso das 

cepas Xcc e Xacm e 96 horas para as cepas XauB e XauC. Posteriormente, uma colônia 

foi crescida em 10mL de meio NB (nutrient broth - NA sem ágar) em tubo falcon, sob 

agitação (250rpm) à 28ºC por 24 horas.  

Os isolados de Xanthomonas que não possuem Citrus como hospedeiros já foram 

adquiridos com o seu DNA extraído, dessa forma não foi utilizado nenhuma metodologia 

de crescimento para essas bactérias.  
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O isolado de Xylella fastidiosa foi crescido em meio LB (Luria-Bertani- 10g/L 

Peptona, 10 g/L NaCl, 5 g/L Extrato de levedura pH 7.0) sob agitação (250rpm) à 28ºC 

por 24 horas.  

 

3.5. Extração de DNA dos isolados (in vitro) 

Após o crescimento dos isolados foi efetuada a extração do DNA dos isolados 

utilizando o Kit Spin Tissue™ (Qiagen) seguindo as recomendações do fabricante. 

 

3.6. Inoculação e exsudação dos isolados em folhas (in vivo) 

Para os testes in vivo, após o crescimento dos isolados em meio NB por 24 horas, 

a densidade ótica foi ajustada para OD600 0,3 o que representa, aproximadamente, uma 

concentração de 5,0 x 108 UFC mL-1. Os isolados utilizados neste ensaio foram XccA306, 

XauB1561, XauC1559, Xacm1510.  

Com o auxílio de uma seringa sem agulha foram inoculados 30µL de cada isolado, 

separadamente, no espaço intercelular da parte abaxial de folhas de laranja do tipo Hamlin 

(Citrus sinensis) (Figura 5a). Uma folha da mesma planta foi inoculada da mesma forma 

com água ultrapura como controle negativo (GUO et al., 2010). Imediatamente após, o 

pedaço da folha que continha a inoculação foi cortada em pequenos pedaços, imerso em 

1mL de água ultrapura (autoclavada) por 30 minutos e agitada por 5 minutos de modo a 

exsudar as bactérias da folha. A parte aquosa foi separada dos pedaços de folhas e 

transferida para microtubos de 1,5mL (Figura 5c).  

Outro método de inoculação utilizado neste trabalho foi por aspersão, que se 

aproxima mais do meio natural de contaminação das plantas. Após o crescimento de 

XccA306 em meio NB por 16 horas, a densidade ótica foi verificada de forma que 

amostras de até OD600 0,8 foram utilizadas. As amostras foram centrifugadas a 4000 x 

g por 15 minutos a temperatura ambiente, o sobrenadante foi descartado e o pellet 

ressuspendido em 50mL de PBS 1x. A densidade ótica foi ajustada para OD600 0,3 o que 

representa, aproximadamente, uma concentração de 5,0 x 108 UFC mL-1. A aspersão da 

suspensão bacteriana foi efetuada em folhas jovens de Laranja ‘Pêra Rio’ (Citrus sinesis) 

utilizando um borrifador até o ponto de escorrimento. As plantas foram cobertas com saco 

translucido por 24 horas e após esse período o saco foi retirado (YAN; WANG, 2011). 

Após 30 dias de inoculação uma folha foi destacada da planta e o pedaço contendo a lesão 
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foi cortado em pequenos pedaços (Figura 5b), imerso em 1mL de água ultrapura 

(autoclavada) por 30 minutos e agitada por 5 minutos de modo a exsudar as bactérias da 

lesão (Figura 5c). A parte aquosa foi separada e transferida para microtubos de 1,5mL. 

Foram utilizados dois métodos para a extração do DNA na solução de exsudação 

bacteriano: (I) Método caseiro para extração do DNA genômico total e (II) Método rápido 

utilizando tampão de lise celular bacteriano. 

 

 
Figura 5: Método de inoculação e exsudação in vivo: (a) inoculação dos isolados em folhas de laranja 

do tipo Hamlin (Citrus sinensis) com seringas sem agulhas; (b) face adaxial e abaxial de folhas de laranja 

‘Pêra Rio’ contendo lesões de cancro cítrico 30 dias após a inoculação por aspersão; (c) processo de 

exsudação da parte inoculada das folhas em microtubos de 1,5mL. Fonte: O autor (2018). 

 

3.7. Método caseiro de extração do DNA 

Após o processo de exsudação, as amostras foram centrifugadas a 16000 x g por 

4 minutos à 4°C e o sobrenadante descartado. O pellet foi ressuspendido com 1,5mL de 

solução isotônica gelada (33mM KH2PO4; 60mM K2HPO4; 7,6mM sulfato de amônio; 

3,3mM citrato de sódio; 4,0mM MgSO4), centrifugada a 16000 x g por 4 minutos à 4°C 

e o sobrenadante descartado. Esse processo de lavagem do pellet foi efetuado duas vezes. 

Posteriormente, o pellet foi ressuspendido em 300µL da mesma solução isotônica, e à 

esta, foi adicionado 300µL de Tampão de Lise Celular Bacteriana (10mM Tris-HCl 1M, 

pH=8,0; 100mM EDTA 0,5M, pH=8,0; 10mM NaCl 5M; 0,5% SDS 10%), misturado por 
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inversão e colocado no gelo por 5 minutos. Para a extração das proteínas foi adicionado 

600µL de Fenol (saturado com 1M Tris-HCl, contendo hidroxiquinolina), agitado 

levemente por 30 segundos e centrifugado a 16000 x g por 2 minutos à 25°C. A fase 

aquosa foi separada e transferida para um novo microtubo de 1,5mL, onde adicionou-se 

1µL de RNase 5mg/mL (livre de DNase por fervura) e colocada em banho-maria em 

temperatura próxima a 37°C por 1h para que haja a digestão do RNA da amostra. É 

efetuada uma nova desproteinização seguindo os mesmo passos descritos anteriormente 

exceto pelo volume de fenol adicionado que foi o mesmo volume da amostra. A 

precipitação do DNA foi efetuada adicionando ⅓ do volume de acetato de amônio (7,5M; 

pH=7,4) à fase aquosa e 2,5 do volume (sem o volume do acetato) de etanol absoluto. As 

amostras foram colocadas no gelo por 10 minutos e centrifugadas a 16000 x g por 10 

minutos à 4°C. O sobrenadante foi descartado e o pellet foi ressuspendido com etanol 

70%, centrifugado a 16000 x g por 10 minutos à 25°C e novamente o sobrenadante foi 

descartado. As amostras foram secas por 5 minutos no vácuo a 25°C e o pellet foi 

ressuspendido em 20µL de TE (10:0,1) (Figura 6). 

 

 
Figura 6: Esquema representativo do método caseiro de extração de DNA. Método para a extração 

do DNA genômico total do exsudado utilizado nos ensaios in vivo. Fonte: O autor (2018). 

 

3.8. Método rápido  

Uma técnica adicional de extração e amplificação rápida do DNA do exsudado 

bacteriano foi efetuada utilizando tampão de lise celular bacteriano. Após a exsudação, 

as amostras foram centrifugadas a 16000 x g por 4 minutos à 4°C e o sobrenadante 

descartado. O pellet foi ressuspendido em 20µL de Tampão de Lise Celular Bacteriana 

(50mM KCl 1M; 0,1% Tween 20; 10mM Tris-HCl 1M pH=8,8; pH=8,3) e transferido 



 

27 

 

para microtubos de 0,2mL. As amostras foram submetidas a uma temperatura de 99°C 

por 30 minutos no termociclador. A PCR foi efetuada logo após esse processo, sem 

nenhuma etapa adicional à extração de DNA do exsudado. 

 

3.9. Condições da PCR 

As amplificações por PCR Convencional foram feitas em volumes finais de 25μl. 

A concentração final dos reagentes na reação foi: 2mM de MgCl2, 200mM dNTPs, 0,4μM 

do par de oligonucleotídeo e 1U de Taq DNA polymerase™ (CellCo).  

Devido aos vários métodos de extração do material genético utilizado neste 

estudo, a concentração final do DNA na PCR variou para cada metodologia: 

 Para os testes in vitro, em que o DNA dos isolados foram extraídos com 

kit, foi utilizada um concentração final de 0,4ng do DNA destes; 

 Para os testes in vivo em que foi utilizado o método caseiro de extração 

do DNA do exsudado bacteriano foi utilizado 1μl da amostra; 

 Para os testes in vivo em que foi utilizado o método rápido de extração 

do DNA do exsudado bacteriano foram testados três volumes distintos 

na reação: 2μl, 4μl e 8μl da mesma amostra; 

A temperatura de desnaturação inicial foi de 94° por 3 min, seguida por 30 ciclos 

de desnaturação a 94°C por 45 segundos, anelamento de 59°C por 45 segundos e extensão 

de 72°C por 45 segundos, seguido de uma extensão final de 72°C por 5 min. A verificação 

dos produtos da PCR foi efetuado por análise em gel de agarose 3%. 

 

3.10. PCR multiplex  

As amplificações por PCR multiplex (mPCR) também foram feitas em volumes 

finais de 25μl. Por se tratar de uma mesma reação contendo todos os quatro marcadores, 

a concentração final dos reagentes na reação foram as mesmas da PCR convencional, 

exceto pelo aumento da concentração de dNTPs para 400mM e 0,4mmol dos marcadores 

de Xcc, 0,4mmol dos marcadores de XauB, 0,4mmol dos marcadores de XauC e 0,4mmol 

dos marcadores de Xacm. 
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3.11. Sensibilidade in vitro 

Para verificar a sensibilidade in vitro a concentração do DNA dos isolados que 

foram extraídos com Kit Spin Tissue™ (Qiagen) foi verificada no nanodrop. 

Posteriormente, foram feitas diluições progressivas. A PCR foi efetuada para todas as 

concentrações de forma a verificar a amplificação da concentração mínima de DNA 

detectada utilizando os marcadores moleculares. Os isolados utilizados neste ensaio 

foram XccA306, XauB1561, XauC1559, Xacm1510. 

 

3.12. Sensibilidade in vivo 

A sensibilidade de detecção in vivo foi feita após o crescimento dos isolados em 

meio NB líquido por 24 horas. As densidades óticas foram ajustadas para 0,3 o que 

representa, aproximadamente, uma concentração de 5,0 x 108 UFC mL-1. Foram feitas 

diluições progressivas dessas amostras na ordem de 10 vezes. Posteriormente, foram 

inoculados 30µL de cada amostra diluída em uma em folhas de laranja do tipo ‘Hamlin’. 

As concentrações finais inoculadas nas folhas foram: 1,5 x 108 UFC mL-1, 1,5 x 

107 UFC mL-1, 1,5 x 106 UFC mL-1, 1,5 x 105 UFC mL-1, 1,5 x 104 UFC mL-1, 1,5 x 103 

UFC mL-1, 1,5 x 102 UFC mL-1 (para facilitar a compreensão dos resultados, serão 

utilizadas apenas as potências de dez no desenvolvimento do texto) com consequente 

menor extração de DNA a partir do exsudado bacteriano. Os isolados utilizados neste 

ensaio também foram XccA306, XauB1561, XauC1559, Xacm1510. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Análises de genômica comparativa e geração dos marcadores moleculares  

Na ferramenta baseada no algoritmo do OrthoMCL foram feitas comparações 

entre os genomas depositados. Nessa plataforma é possível efetuar múltiplos 

alinhamentos com as espécies desejadas, analisar dados como pan e core genoma dos 

indivíduos, os genes singletons (únicos) de cada cepa, fazer montagens de filogenias 

baseada em core genoma e genoma completo entre as espécies, além de ser possível 

efetuar comparações de BLAST entre os isolados (Figura 7). 

 

 

Figura 7: Plataforma BIGA Xanthomonas Project. Layout da ferramenta gerada pelo grupo CAPES-BIGA 

contendo os genomas de Xanthomonas sequenciados e outros que estão disponíveis publicamente. 

 

A partir desta ferramenta foram selecionados os isolados representantes para cada 

variante da doença, XccA306, XauB1561, XauC1559 e Xacm1510. Estes foram 

submetidos a alinhamentos múltiplos no programa MAUVE de modo a encontrar 

sequências únicas para cada espécie/subespécie avaliada. 
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As análises de genômica comparativa do MAUVE geraram quatro arquivos no 

formato FASTA, um para cada variante de Xanthomonas citros-dependente. Foram 

geradas 135 sequências para XccA306, 23 para XauB1561, 12 para XauC1559 e 33 para 

Xacm1510. Após uso da ferramenta BLAST na plataforma BIGA, constatou-se que a 

maioria dessas sequências pertencem a regiões intergênicas e/ou partes de genes. 

Para todas as sequências foram desenhados diversos pares de oligonucleotídeos 

na plataforma Primer Designing Tool do NCBI. Ao final das análises de bioinformática 

um par de oligonucleotídeos foi desenvolvido para cada variante de Xanthomonas 

analisada. Cada marcador molecular selecionado gera um tamanho de amplicon diferente, 

permitindo a diferenciação das distintas variantes em estudo. A sequência dos marcadores 

selecionados a seus respectivos amplicons estão descritos na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Marcadores moleculares selecionados para a diferenciação das quatro variantes de Xanthomonas 

que infectam citros. 

Abreviatura 
Forward 

(5’→3’) 

Reverse 

(3’→5’) 

Amplicon 

(bp) 

Tm

°C 

     

Xcc ATGCTGAGCAAGCCTTCGAT AGCTGGGAACGATGATGGTG 509 59 

XauB TCGATCGCACGGACTACTTG AAAATGCGGCTCTCCCTCTC 434 59 

XauC CACTGGAGGCAGGAGTCGAG CCACCCTCAAGTTCAGCAACA 160 59 

Xacm ACCAACACCTTGTGGTCGTA TGTTCGTCAAACCGGCCA 115 59 

 

4.2. Especificidade dos marcadores moleculares in silico  

Os resultados obtidos na plataforma In silico PCR amplification 

(http://insilico.ehu.es/) em conjunto com os alinhamentos do BLAST, confirmaram a 

especificidade teórica dos marcadores moleculares aos seus genomas base. Um exemplo 

é mostrado na Figura 8 em que a plataforma de PCR in silico gerou um gel de eletroforese 

teórico para os marcadores desenvolvidos para Xcc contra diversas espécies do gênero 

Xanthomonas, incluindo algumas que infectam citros. As únicas sequências amplificadas 

foram as pertencentes às cepa de Xcc, sendo que os outros genomas não produziram 

nenhum fragmento. Além disso, o amplicon gerado foi corresponde ao anteriormente 

previsto durante a seleção dos oligonucleotídeos.  

http://insilico.ehu.es/user_seqs/
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As análises da PCR in silico também permitiram identificar para quais regiões do 

genoma os marcadores moleculares são complementares. Os de Xcc parecem amplificar 

uma parte de um gene hipotético e um ativador transcricional FtrA (Figura 8) gerando um 

amplicon de 509pb. Os marcadores de XauB amplificaram uma região intergênica 

(434pb), os de XauC amplificaram parte de um gene hipotético (160pb) e os de Xacm, 

parte de um gene que codifica uma D-alanil-D-alanina sintetase A (115pb). 

 

 
Figura 8: Especificidade dos marcadores moleculares in silico. Análise da especificidade dos 

marcadores de Xcc na plataforma In silico PCR amplification. Espécies correspondentes aos números da 

eletroforese teórica: 1-Xanthomonas albilineans; 2 - Xanthomonas axonopodis Xac29-1; 3 - 

Xanthomonas citri subs. citri str. 306; 4 - Xanthomonas alfafae subsp. citrumelonis F1; 5 - Xanthomonas 

campestris pv. campestres; 6 - Xanthomonas campestris pv. campestris str. 8004; 7 - Xanthomonas 

campestris pv. campestris str. ATCC 33913; 8 - Xanthomonas campestris pv. raphani 756C; 9 - 

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria str. 85-10; 10 - Xanthomonas citri subsp. citri Aw12879; 11 - 

Xanthomonas oryzae pv. oryzae KACC10331; 12 - Xanthomonas oryzae pv. oryzae MAFF 311018; 13 - 

Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO99A; 14 - Xanthomonas oryzae pv. oryzicola BLS256. Fonte: In 

silico PCR amplification (http://insilico.ehu.es/user_seqs/.) (SAN MILLÁN et al., 2013) 
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4.3. Especificidade dos marcadores moleculares in vitro 

Ao realizar PCR in vitro, os resultados preliminares foram mais uma vez 

confirmados. Todos os marcadores geraram produtos únicos para seus respectivos DNAs 

alvos sem amplificações cruzadas com quaisquer outras cepas de Xanthomonas citros-

dependente investigadas (Figura 9).  

Além disso os amplicons gerados para cada marcador foi o mesmo verificado nas 

análises de genômica comparativa. Os marcadores para Xcc gerou um amplicon com 

509pb para cepas de X. citri subsp. citri variante A e A* (Figura 9a), os marcadores para 

XauB gerou um amplicon de 434pb para cepas de X. fuscans subsp. aurantifolii variante 

B (Figura 9b), os marcadores para XauC gerou um amplicon de 160pb para X. fuscans 

subsp. aurantifolii variante C (Figura 9c) e os marcadores para Xacm gerou um amplicon 

de 115pb para X. alfalfae subsp. citrumelonis variante E (Figura 9d). Resultados similares 

foram obtidos na mPCR (Figura 10).  
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Figura 9: Especificidade dos marcadores moleculares in vitro. PCR Conventional utilizando (a) os 

marcadores moleculares específicos de Xcc para Xanthomonas citri subsp. citri variante A (XccA) e A* 

(XacA*) com um amplicon de 509bp, sem reação cruzadas para outras espécies; (b) marcadores 

moleculares específicos de XauB para Xanthomonas fuscans subsp. aurantifolii variante B (XauB) com 

amplicon de 434bp; (c) marcadores moleculares específicos de XauC para Xanthomonas fuscans subsp. 

aurantifolii variante C (XauC) com amplicon 160pb; (d) marcadores moleculares específicos de Xacm 

para Xanthomonas alfalfae subsp. citrumelonis (Xacm) com amplicon de 115bp. MM – marcador 

molecular (ladder 100bp). 

 

 

 

 



 

34 

 

 
Figura 10: Especificidade dos marcadores in vitro por Multiplex PCR: (a) PCR multiplex 

combinando o DNA de uma espécie com todos os marcadores das quatro variantes de Xanthomonas 

gerando apenas o seu amplicon correspondente (caneleta 2 a 5). MP – Combinação do DNA de todas as 

variantes com todos os marcadores (canaleta 6). MM – marcador molecular (ladder 100bp); (b) 

representação da eletroforese teórica da PCR multiplex.  

 

Quando testado com as outras 18 espécies de Xanthomonas que não infectam 

citros, os marcadores desenvolvidos para Xcc, XauB e XauC não demonstraram 

amplificação para nenhum destes isolados. Já o marcador desenvolvido para Xacm 

amplificou um fragmento fraco para 6 das espécies investigadas, porém com tamanho 

variado do amplicon (~125bp) não correspondente aos padrões estabelecidos para as 

Xanthomonas associadas a Citrus. Apesar disso, esse resultado não representa qualquer 

problema ao diagnóstico, uma vez que nenhuma dessas cepas com amplificação falso 

positiva infectam Citrus.  

Finalmente, quando avaliada a especificidade dos marcadores com relação à 

amplificação cruzada a partir do DNA de Xylella, que também é um fitopatógeno que 

acomete Citrus, não foi identificado qualquer amplificação (Figura 11). 
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Figura 11: Especificidade dos marcadores por PCR multiplex de Xanthomonas que não infectam 

citros. (1701) - X. axonopodis pv. vignicola cepa 1701; (1387) - X. axonopodis pv. vesicatoria cepa 

IBSBF1387; (1689) - X. axonopodis pv. vesicatoria cepa 1689; (1770) - X. axonopodis pv. allii cepa 

IBSBF1770; (11280) - X. axonopodis pv. phaseoli cepa IAC11280; (1711) - X. alfafae subsp. alfalfae 

cepa 1711; (M89) - X. axonopodis pv. passiflorae cepa M89; (1727) - X. axonopodis pv. patelli cepa 

1727; (1729) - X. axonopodis pv. coracanae cepa FDC1729; (1954) - X. axonopodis pv. manihotis cepa 

IBSBF1954; (13755) - X. axonopodis pv. phaseoli var. fuscans cepa IAC13755; (1721) - X. citri pv. 

rhynchosiae cepa 1721; (2008) - X. axonopodis pv. vasculorum cepa IBSBF2008; (1696) - X. axonopodis 

pv. axonopodis cepa 1696; (1478) - X. axonopodis pv. dieffenbachiae cepa IBSBF1478; (1694) - X. 

axonopodis pv. glycines cepa 1694; (1718) - X. citri pv. cajani cepa 1718; (1719) - X. citri pv. sesbaniae 

cepa 1719; (Xf) Xylella fastidiosa cepa 9a5c. MM – marcador molecular (ladder 100bp). 

 

A alta especificidade constatada nos ensaios in vitro, tanto na PCR Convencional 

quanto da PCR multiplex, mais uma vez confirmou a eficácia do pipeline na elaboração 

dos marcadores.  

Isso se torna importante quando são avaliadas as dificuldades que vários 

pesquisadores da biologia molecular encontram ao necessitarem de análises de 

bioinformática. A escassez de profissional capacitado nessa área é uma das maiores 

problemáticas encontrada no estudo da comparação entre vários genomas 

(PROSDOCIMI et al., 2012). 

Assim, esse trabalho abre o leque para um possível trabalho que desenvolva uma 

plataforma aberta na qual possa ser utilizada para produção de marcadores moleculares 

espécie-específicos para qualquer conjunto de genomas estabelecido pelo usuário.  

 

4.4. Especificidade dos marcadores moleculares in vivo  

Os ensaios in vivo reproduziram os resultados obtidos in vitro. Nos ensaios de 

inoculação com seringa e utilizando o método caseiro de extração do DNA, os marcadores 

foram específicos para a bactéria inoculada, sem reação cruzada com qualquer outro DNA 

que possa ter sido extraído do exsudado, incluindo o de endofíticos. Além disso, as folhas 
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inoculadas com água, utilizadas como controle negativo, não amplificaram para qualquer 

marcador testado, confirmando mais uma vez a especificidade para as Xanthomonas 

citros-dependente (Figura 12). Foi feita ainda, a extração do DNA de um isolado 

utilizando o método caseiro (indicado na foto como XccA, XauB, XauC e Xacm) de modo 

a verificar a eficácia deste método comparada ao do extraído pelo Kit Spin Tissue™ 

(indicado por CP na Figura 12).  

 

 
Figura 12: Especificidade dos marcadores moleculares in vivo por inoculação com seringa. PCR 

convencional do exsudado bacteriano utilizando os marcadores específicos (a) Xcc, (b) XauB, (c) XauC e 

(d) Xalfcm. As concentrações de inoculação dos isolados de Xanthomonas nas folhas foram padronizadas 

em 5 x 108 UFC mL-1. (CP) Controle Positivo - PCR do isolado que teve seu DNA extraído com kit; 

(XccA, XauB, XauC e Xacm) – PCR do isolado que teve seu DNA extraído com protocolo de extração 

caseira; (CN) Controle Negativo – Extração caseira do DNA do exsudado bacteriano de folhas inoculadas 

com água; (Exs.A, Exs.B, Exs.C, Exs.Xacm) - Extração caseira do DNA do exsudado bacteriano de 

folhas inoculadas com a variante analisada. MM – marcador molecular (ladder 100bp). 

 

A especificidade do marcador para Xcc também foi verificada pelo método de 

inoculação por aspersão. Esse método se aproxima mais do modo de infecção natural, 

uma vez que não foi possível efetuar ensaios com material vegetal de pomares 

contaminados. 

Após 30 dias de inoculação, as lesões já estavam visíveis. Uma folha da planta foi 

destacada e submetida ao método de exsudação e posteriormente a extração caseira de 

DNA. Assim como nos testes de inoculação com seringa, o marcador foi específico 

apenas para o seu DNA alvo sem reação cruzada com outros DNAs extraídos ou com os 

outros marcadores desenvolvidos (Figura 13). 
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Figura 13: Especificidade dos marcadores moleculares in vivo por aaspersão. PCR convencional 

utilizando os marcadores específicos em amostras de exsudado de folhas inoculadas por aspersão com 

XccA. (CP) Controle Positivo - PCR do isolado que teve seu DNA extraído com kit; (Xcc) PCR 

utilizando o marcador específico Xcc para amostras do exsudado de lesões de cancro cítrico (X. citri 

subsp. citri); (XauB, XauC, Xacm) PCR utilizando os marcadores específicos de XauB, XauC, Xacm 

para amostras do exsudado de lesões de cancro cítrico (X. citri subsp. citri). MM – marcador molecular 

(ladder 100bp). 

 

Outro método de extração do DNA do exsudado bacteriano foi avaliada de forma 

a ampliar a metodologia de aplicação do diagnóstico e diminuir o tempo de espera pelo 

resultado. Ao avaliar o método rápido utilizando tampão de lise bacteriano, verificou-se 

os mesmos resultados obtidos com o método caseiro de extração. Na padronização da 

PCR, foi constatado que todos os volumes de amostra utilizado (2μl, 4μl e 8μl) geraram 

amplificação do produto, porém, ao utilizar 8μl obteve-se um amplicon com melhor 

resolução dentre os três volumes avaliados (Figura 14).  

A mesma técnica foi utilizada para testar os outros três marcadores (Xcc, XauB e 

XauC) e réplicas para o marcador para Xacm. Entretanto, esse método não foi 

reprodutível, sendo que em várias situações não ocorreu a amplificação da sequência alvo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

 

 
Figura 14: Especificidade dos marcadores moleculares in vivo utilizando método rápido de extração 

de DNA. PCR Convencional da exsudação de folha inoculada com isolados de Xacm utilizando o método 

de extração rápido. (CP) Controle Positivo - PCR do isolado que teve seu DNA extraído com kit; (Exs. 

Xacm) – Exsudado bacteriano utilizando 2μl, 4μl e 8μl de DNA na reação de PCR. MM – marcador 

molecular (ladder 100bp). 

 

O cancro cítrico continua sendo uma doença de grande importância para a 

agricultura, já que suas características de virulência e agressividade à levam ao patamar 

de praga quarentenária do tipo A2 - pragas de importância econômica potencial, já 

presentes no país, porém apresentando disseminação localizada e submetidas a programa 

oficial de controle (BEHLAU; BELASQUE JR., 2014). 

Os diversos afrouxamentos na legislação e a inspeção sem pessoal especializado 

demonstram cada vez mais a necessidade da ampliação de estudos para a correta 

identificação e controle destes fitopatógenos, visando diminuir os prejuízos causados aos 

produtores (GRAHAM et al., 2004).  

Outro fato que comprova essa perspectiva é a de que adoção de medidas 

preventivas são melhores economicamente à médio e longo prazo para os produtores em 

comparação com as medidas que são adotadas atualmente, isso porque as medidas 

preventivas evitam a dispersão do patógeno (ADAMI; MIRANDA, 2014; SANCHES et 

al., 2014). Assim, a correta identificação das variantes que causam o cancro, as cancroses 

B e C e a MCB é o primeiro passo para evitar a dispersão destas bactérias para Áreas com 

Praga Ausente e ALPs e diminuir a alta incidência nas Área sob Erradicação e de SMR. 

Devido a maior relevância econômica acerca da variante A, tanto testes 

imunológicos quanto moleculares, foram desenvolvidos para a detecção desta variante 

sem discriminar as quatro variantes da doença (COLETTA-FILHO et al., 2006; 
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CUBERO; GRAHAM, 2001, 2002, 2005; GOLMOHAMMADI et al., 2007; 

HARTUNG; DANIEL; PRUVOST, 1993; KOSITCHAROENKUL; 

CHATCHAWANKANPHANICH; BHUNCHOTH, 2011; MAVRODIEVA; LEVY; 

GABRIEL, 2004; NGOC et al., 2009; PARK et al., 2006; RIGANO et al., 2010; WAITE 

et al., 2016; ZHAO et al., 2016).  

Os diagnósticos sorológicos utilizados atualmente são caracterizados por serem 

testes rápidos e não necessitarem de mão de obra especializada, entretanto a sua baixa 

sensibilidade, seu custo elevado e os casos de resultados falso-negativos em cepas 

fenotipicamente distintas de Xanthomonas citri subs. citri (GOTTWALD et al., 2009; 

VERNIÈRE et al., 1998) inviabilizam seu uso.  

A grande variedade de técnicas utilizadas nos diagnósticos moleculares 

desenvolvidos para o cancro cítrico resolveu o problema de custo e baixa sensibilidade 

que os sorológicos apresentam. Entretanto as amplificações falso positiva já destacadas 

entre cepas de variantes geneticamente próximas, como X. citri subsp. citri com X. 

fuscans subsp. aurantifolii, revelam mais uma vez a necessidade de novos diagnósticos 

que sejam específicos e que discriminem as diferentes variantes do fitopatógeno 

(DELCOURT et al., 2013). 

Assim, este trabalho é o primeiro a reunir um único método que discrimina 

simultaneamente as quatro variantes de Xanthomonas que infectam citros, em que cada 

uma possui um amplicon distinto confirmando a variante por suas sequências específicas.  

A padronização da PCR multiplex possibilitou a detecção de todas as variantes 

em uma mesma reação. Isso potencializou ainda mais as vantagens do uso deste 

diagnóstico, já que uma mesma amostra pode ser submetida a apenas uma reação de PCR 

contendo todos os marcadores, diminuindo o tempo de espera para o resultado. 

Os resultados do método rápido demonstram que a metodologia do diagnóstico 

ainda pode ser aperfeiçoada de forma a diminuir o tempo de espera pelo resultado, apesar 

da técnica de extração caseira ser relativamente rápida (cerca de 4 horas para efetuar todo 

o processo de exsudação e extração). Entretanto, a baixa reprodutibilidade dos resultados 

do método rápido inviabilizam o seu uso. Mesmo assim, isso demonstra que o diagnóstico 

pode ser efetuado com diversas técnicas de extração de DNA intensificando a alta 

variedade de potencial de uso dos marcadores.   
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4.5. Sensibilidade in vitro 

A sensibilidade da PCR in vitro utilizando os marcadores foram verificadas a partir de 

diluições progressivas do DNA que seria submetido à reação. As concentrações mínimas 

de DNA detectadas na PCR foram de 0,02ng/μl para XccA (~70 células), 0,03 ng/μl para 

XauB (~100 células), 0,12 ng/μl para XauC (~400 células) e 0,07ng/μl Xacm (~200 

células) (SAMBROOK; FRITSCH; MANIATIS, 1989) (Figura 15). 

 

 
Figura 15: Sensibilidade da PCR in vitro. Diluições progressivas de DNA demonstrando a sensibilidade 

da PCR utilizando os marcadores específicos. As concentrações mínimas detectadas para (a) XccA 

(0,02ng/μl ~70 células), (b) XcaB (0,03ng/μl ~100 células), (c) XcaC (0,12ng/μl ~400 células) e (d) 

Xacm (0,07ng/μl ~200 células). MM - marcador molecular (ladder 100bp). 

 



 

41 

 

4.6. Sensibilidade in vivo  

Para os testes in vivo foram inoculadas diferentes concentrações dos isolados nas 

folhas com consequente maior ou menor exsudação dos mesmos e posterior efetuação da 

PCR convencional utilizando os marcadores moleculares específicos. As PCRs efetuadas 

com a extração do DNA dos exsudados bacterianos pelo método caseiro detectaram até 

104 UFC mL-1 para XccA, 105 UFC mL-1 para XauB, 105 UFC mL-1 para XauC e 104 

UFC mL-1 para Xacm (Figura 16).  

 

 
Figura 16: Sensibilidade da PCR in vivo. A mínima concentração detectada pelo método (a) para XccA 

foi de 1,5x104 CFU mL-1 (b) para XauB foi de 1,5x105 CFU mL-1 (c) para XauC foi de 1,5x105 CFU mL-1 

(e) e para Xacm 1,5x104 CFU mL-1. CP – controle positivo. CN – controle negativo de folhas inoculadas 

com água. MM - marcador molecular (ladder 100bp). 

 

As PCRs efetuadas com a extração do DNA dos exsudados pelo método rápido 

apresentaram uma menor sensibilidade em relação ao método caseiro, amplificando até 

concentrações de 106 UFC mL-1 para Xacm (Figura 17). Entretanto, esse método não foi 

reprodutível quando avaliado em réplicas de Xacm e para os outros marcadores 

desenvolvidos. Além disso, em algumas situações, houveram amplificações de bandas 

inespecíficas nos controles positivos da reação (Figura 18). 
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Figura 17: Sensibilidade in vivo utilizando método rápido de extração de DNA. A sensibilidade da 

PCR convencional utilizando o método rápido de extração de DNA foi efetuada com os marcadores 

específicos para Xacm. A mínima concentração detectada de Xacm foi 1,5x106 CFU mL-1. 

 

 

 
Figura 18: Ineficiência do método rápido de extração do DNA. PCR convencional utilizando os 

marcadores específicos para XccA pelo método rápido de extração demonstrando a baixa reprodutividade 

do método e à amplificação de bandas inespecíficas em isolados utilizados como controles positivos (CP) 

da reação. 

 

 

A sensibilidade verificada nos testes de inoculação evidenciam o potencial dos 

marcadores moleculares em serem utilizados não só para a confirmação da doença em 

lesões visíveis mas também para o seu uso como um diagnóstico preventivo, uma vez que 

os valores aqui detectados tornam possível a detecção durante a fase de colonização e 

sobrevivência do ciclo de vida do fitopatógeno, evitando sua posterior disseminação e 

infecção de plantas sadias.  

Corrobora essa perspectiva o fato de que lesões remanescentes de cancro, em 

condições favoráveis, possuem uma concentração de até 107-108 UFC mL-1 de bactérias 

viáveis para uma nova infecção (GRAHAM; GERBERICH; DAVIS, 2016; PRUVOST 

et al., 2002).  
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Além disso, este diagnóstico pode ser utilizado em mudas que serão distribuídas 

para os citricultores, uma vez que a introdução de mudas infectadas em pomares é uma 

das principais formas de disseminação da bactéria para longas distâncias, infectando 

assim plantas sadias (DAS, 2003; SCHOULTIES et al., 1987; SCHUBERT et al., 2001). 

Outra importante possibilidade de uso do método molecular desenvolvido é o 

levantamento biogeográfico das variantes, de forma a traçar o perfil de distribuição entre 

os pomares de citricultores ao longo do país, o que se torna importante numa perspectiva 

de vigilância epidemiológica deste fitopatógeno já que este tipo de análise é dificultada 

pela falta de técnicas de tipagem molecular adequadas para a vigilância e investigação de 

surtos (NGOC et al., 2009). 
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CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos neste trabalho possibilitaram o desenvolvimento de: 

 Marcadores moleculares específicos a partir da identificação de sequências únicas 

de diferentes genomas utilizando genômica comparativa; 

 Primeiro método molecular rápido, específico e sensível baseado em PCR, 

simples ou multiplex, que discrimina as quatro diferentes variantes de 

Xanthomonas que infectam Citrus a partir da amplificação única da banda 

correspondente a cada genoma-específico; 

 Pipeline eficaz podendo gerar um outro trabalho que desenvolva uma plataforma 

aberta para produção de marcadores moleculares espécie-específicos; 
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