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RESUMO 

 

Amarelo da ameixeira: modelo de colonização do hospedeiro por um 
fitoplasma associado à doença 

 
 

A cultura da ameixeira vem despertando a atenção de produtores brasileiros, 
pois oferece alta rentabilidade, possibilita a prática da agricultura familiar, emprega 
mão de obra, recebe incentivos de programas oficiais e conta com um mercado 
altamente promissor. No entanto, a cultura ainda necessita de cultivares com melhor 
adaptação climática, qualidade de frutos e resistência às doenças. Atualmente, 
dentre as doenças, o “amarelo das fruteiras de caroço”, associada a um fitoplasma, 
vem causando sérios problemas. Em 2013, em pomares comercias de ameixeira 
(Prunus salicina), instalados em Paranapanema (SP), foram observadas plantas 
portadoras de sintomas tipicamente induzidos por fitoplasmas, caracterizados por 
superbrotamento de ramos, redução no comprimento de entrenós, além de 
amarelecimento, deformação e redução do tamanho de folhas. Nestas plantas foi 
identificado um fitoplasma pertencente ao grupo 16SrI-B (Candidatus Phytoplasma 
asteris). Visando aumentar os conhecimentos sobre este patossistema, o objetivo 
desse trabalho foi estudar a dinâmica da colonização de plantas comerciais de 
ameixa infectadas pelo fitoplasma. Para isso, em dois pomares, amostras da parte 
aérea e raiz de plantas sintomáticas, pertencentes às variedades Gulfblaze e 
Azteca, foram coletadas mensalmente, durante um ano. O DNA total foi extraído e 
submetido ao PCR em tempo real para quantificar o fitoplasma nos tecidos do 
hospedeiro. Nessas reações foram utilizados os iniciadores universais 
UniRNAForward/UniRNAReverse. O fitoplasma foi detectado em todas as amostras, 
tanto aquelas da parte aérea quanto de raízes, em ambas as variedades estudadas. 
A concentração do patógeno nos tecidos do hospedeiro variou de 5,3 x 103 a 4,54 x 
106 e 3,28 x 103 a 1,28 x 106 número de cópias/100ng de DNA total, na parte aérea e 
nas raízes, respectivamente. Os resultados mostraram uma flutuação sazonal na 
concentração do fitoplasma, onde as maiores concentrações foram encontradas nas 
épocas mais quentes do ano, principalmente no mês de dezembro, e uma redução 
na concentração do patógeno foi observada nas épocas mais frias, embora o 
fitoplasma tenha permanecido na parte aérea da planta durante a fase de dormência 
do hospedeiro. A variedade Gulfblaze apresentou maior concentração do patógeno 
comparada com a variedade Azteca. O fitoplasma associado ao amarelo da 
ameixeira também foi encontrado em maior concentração na copa da planta. Com 
base nos resultados, amostras retiradas da parte aérea e nas épocas mais quentes 
do ano são as mais indicadas para os procedimentos de detecção do patógeno, 
visando uma diagnose mais confiável.  

 
 
 
 

Palavras-chave: Fitoplasma; Ameixeira; Colonização; Flutuação sazonal; Mollicutes 
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ABSTRACT 

 
Plum yellow: colonization model of the host by a phytoplasma associated with 

this disease 
 

Plum is a crop that has aroused the attention of Brazilian growers due to high 
profitability, family farming, incentive arrangement and promising market. However 
the plum culture still need of varieties with good climate adaptation, best quality fruit, 
and disease resistance. Currently, among the diseases, stone fruit yellows, 
associated with a phytoplasma have caused serious problems. In 2013, in 
commercial orchards of plum (Prunus salicina) located in Paranapanema (SP), plants 
were observed exhibiting symptoms typically induced by phytoplasmas, 
characterized by witches broom and shortened internodes. Besides, the leaves were 
yellowish, malformed, and reduced in size. In these plants was identified a 
phytoplasma belonging to the group 16SrI-B (Candidatus Phytoplasma asteris). The 
aim of the present work was to study the dynamics of colonization of commercial 
plants plum by the phytoplasma, in order to better understanding of the disease. 
Thus, in two orchards, samples from aerial parts and roots of symptomatic plants 
belonging to Gulfblaze and Azteca varieties were collected monthly, during a year. 
Total DNA was extracted and submitted to the Real Time PCR to quantify the 
phytoplasma in host tissues. In these reactions the universal primers 
UniRNAForward/UniRNAReverse were used. The phytoplasma was detected in all 
samples, both aerial parts and roots of the two varieties. The concentration of the 
pathogen in host tissues ranged from 5,3 x 103 to 4,54 x 106 and 3,28 x 103 to 1,28 x 
106 number of copies/100 ng of total DNA in aerial parts and roots, respectively. The 
results showed a seasonal fluctuation in the concentration of phytoplasma. The 
highest concentrations were found in the warmer seasons of the year, especially in 
December, and a reduction in pathogen concentration was observed when the 
weather was milder, although the phytoplasma remained in aerial part of the plant 
during the dormant phase of the host. The Gulfblaze variety showed a higher 
concentration of the pathogen compared with the Azteca variety. In addition, the 
phytoplasma associated with the disease was found in highest concentration in the 
aerial part of plant. Based on the results, samples collected from the aerial part and 
in the warmer seasons of the year are the most recommended for pathogen 
detection procedures for safe diagnosis. 

 
 
 
 

Keywords: Phytoplasma; Plum; Colonization; Seasonal fluctuation; Mollicutes 
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1 INTRODUÇÃO  

 
 A ameixeira é cultivada no Brasil há muitos anos, porém não se sabe ao certo 

quando foi introduzida no país. Duas espécies são predominantes entre as cultivares 

plantadas comercialmente. Uma delas, classificada como Prunus domestica (L.), é 

conhecida como ameixa europeia e, a outra, Prunus salicina Lindl, é plantada em 

maior escala e conhecida como ameixa japonesa. Atualmente, os maiores 

produtores são os estados do Rio Grande do Sul, com produção anual estimada em 

12.200 toneladas; Santa Catarina, com 11.000 toneladas; Paraná, com 7.000 

toneladas; São Paulo com 6.011 toneladas; e Minas Gerais com 1.600 toneladas. As 

principais cultivares plantadas são Gulfblaze, Azteca, Irati, Reubennel, Harry 

Pickstone. Em termos de produção, o Brasil não aparece nas estatísticas mundiais. 

A produção nacional de frutos não é suficiente para abastecer o mercado interno e, 

anualmente, são importadas cerca de 10.000 toneladas de ameixa de países 

vizinhos. O volume importado corresponde à metade da demanda nacional, 

evidenciando o enorme potencial de expansão que a cultura encontra no país. 

A cultura da ameixeira no Brasil vem despertando a atenção de produtores, 

pois oferece alta rentabilidade, possibilita a prática da agricultura familiar, emprega 

mão de obra, recebe incentivos de programas oficiais e conta com um mercado 

altamente promissor. A cultura mostrou grande progresso em passado recente, 

porém este estímulo foi refreado devido à eliminação significativa de pomares na 

região Sul, provocada pelo ataque da bactéria Xylella fastidiosa, agente causal da 

escaldadura das folhas. Simultaneamente ao problema da escaldadura, a ocorrência 

da doença conhecida por “amarelo das fruteiras de caroço”, a qual é associada a um 

fitoplasma, tem sido evidente em pomares comerciais. Assim, em 2013, em plantios 

instalados no vale do Paranapanema (SP), foram observadas plantas portadoras de 

sintomas tipicamente induzidos por fitoplasmas, caracterizados por superbrotamento 

de ramos, redução no comprimento de entrenós, além de amarelecimento, 

deformação e redução do tamanho de folhas, podendo ocorrer, inclusive, declínio da 

planta. Nestas plantas foi identificado um fitoplasma pertencente ao grupo 16SrI-B 

(Candidatus Phytoplasma asteris). Fitoplasmas são organismos procariotos, 

unicelulares, sem parede celular que habitam o floema e se distribuem de forma 

sistêmica pela planta. A doença está amplamente distribuída em diversas regiões do 

mundo e tem causado perdas econômicas significativas nas áreas de cultivo dos 
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principais países produtores. Ressalta-se que o patógeno ataca outras espécies do 

gênero Prunus, tais como pessegueiro, damasqueiro e nespereira. É reconhecido 

que as fruteiras de clima temperado foram introduzidas em nosso país a partir de 

países do hemisfério norte. Uma vez que o patógeno é um habitante de floema e 

estas espécies são reproduzidas vegetativamente, é esperada sua ocorrência em 

pomares nacionais. Esta suspeita foi exatamente confirmada, pela primeira vez, nos 

referidos pomares implantados no Vale do Paranapanema (SP). No Brasil, são raros 

os estudos que exploram as doenças de fruteiras temperadas relacionadas aos 

fitoplasmas. A ameixeira está no foco da pesquisa deste trabalho, justamente por 

apresentar alto potencial econômico e pela doença associada aos fitoplasmas estar 

despertando a atenção dos produtores.  

Algumas associações entre fitoplasmas e fruteiras de caroço têm sido 

estudadas em países de clima temperado. No entanto, investigações desta natureza 

seriam interessantes em regiões de clima tropical ou subtropical, nas quais as 

estações do ano não são bem definidas e, por consequência, a fisiologia da planta 

provavelmente seja distinta daquela encontrada em países de clima frio. Assim, o 

presente trabalho teve por objetivo o estudo da dinâmica da colonização de plantas 

comerciais de ameixa infectadas pelo fitoplasma associado ao amarelo em um 

pomar localizado no estado de São Paulo. Com a ampliação do conhecimento sobre 

a doença espera-se que os subsídios gerados possam contribuir para a 

determinação de um protocolo de diagnóstico rápido e seguro, bem como para a 

elaboração de um programa de manejo para minimizar os efeitos da doença.  
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2 DESENVOLVIMENTO  

 
2.1 Revisão Bibliográfica 

 
2.1.1 A cultura da ameixeira no Brasil 

 
A ameixeira pertence à família Rosaceae, subfamília Prunoideae e gênero 

Prunus (L.). Duas espécies principais são cultivadas, Prunus salicina (ameixeira 

japonesa) e Prunus domestica (ameixeira europeia). A ameixa japonesa é originária 

do Extremo Oriente e seus híbridos com espécies europeias e norte-americanas são 

as mais cultivadas no Brasil, onde encontraram condições climáticas favoráveis ao 

seu desenvolvimento, principalmente na região sul do país. Essas ameixeiras 

suportam o frio pouco intenso e toleram as temperaturas de verão (CASTRO et al., 

1994). Já a ameixeira europeia, é originária das regiões do Cáucaso, da Turquia e 

da Pérsia (CASTRO et al., 2003). É muito importante no âmbito mundial, 

principalmente para comércio do produto na forma de passa. É pouco plantada no 

Brasil devido a sua exigência em número de horas de frio no inverno, com 

temperaturas iguais ou inferiores a 7,2ºC (CASTRO et al., 1994). Dentre todas as 

frutíferas, a ameixeira foi a que mais se difundiu pelo mundo, sendo cultivada em 

várias condições climáticas, em virtude da diversidade de espécies e do resultado de 

hibridações ocorridas ao longo do desenvolvimento da cultura. Pode-se dizer que 

essa cultura está disseminada por todo o hemisfério norte, com exceção de zonas 

onde o elevado calor dos trópicos ou o extremo frio da zona polar são obstáculos ao 

seu desenvolvimento (CASTRO et al., 2003).  

De acordo com os dados da FAO (FAOSTAT, 2015), mais de 50% da 

produção mundial concentra-se no continente asiático, cabendo a liderança à China, 

seguida dos Estados Unidos, Roménia, a antiga Jugoslávia e a Alemanha. A Europa 

tem uma representatividade na produção mundial da ordem de 34%, destacando-se 

a Espanha como a maior produtora na União Europeia, com produções superiores, 

em média, a 500 mil toneladas anuais.  

No Brasil, a ameixeira é cultivada desde o Rio Grande do Sul até Minas 

Gerais, porém, entre as fruteiras de clima temperado, essa cultura foi aquela que 

menos prosperou, devido à falta de cultivares com boa adaptação climática, à 

produção de frutos com baixa qualidade e aos problemas fitossanitários, com 

destaque para a escaldadura das folhas, doença causada pela bactéria Xylella 
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fastidiosa, a qual foi responsável, na década de 70, pela erradicação de pomares no 

Rio Grande do Sul e Paraná (EIDAM et al., 2012). Entretanto, atualmente, o país 

apresenta uma demanda em torno de 50.000 toneladas anuais, sendo 30% desse 

total importado principalmente do Chile e da Argentina (MADAIL, 2003).  

As variedades Gulfblaze e Azteca, ambas denominadas cultivares japonesas, 

são destaques entre as cultivares plantadas nos pomares brasileiros. A variedade 

Gulfblaze apresenta frutos que atingem de 100 a 120 gramas. Salienta-se a 

coloração externa vermelho-escura em toda a superfície do fruto, sendo a polpa 

amarelo-alaranjada. A cultivar apresenta baixa exigência de frio (400h), com floração 

e maturação precoces (CASTRO, 2008; MONTEIRO, 2004). Já a Azteca, de origem 

mexicana, se adaptou bem ao Brasil, sendo cultivada com sucesso no estado de 

São Paulo (FLÔRES, 2013). Ambas possuem o mesmo ciclo vegetativo: dormência 

(junho a julho); mobilização de reserva (agosto); brotação (setembro); floração 

(outubro); frutificação (novembro a janeiro); maturação dos frutos (final de janeiro a 

final de maio); e queda das folhas (final de maio). De setembro a março, a planta 

está em fase de crescimento, a fase de formação de reservas tem início em abril e a 

partir de junho a planta entra em dormência até a nova brotação em setembro 

(MONTEIRO et al., 2004). Os estádios fenológicos das fruteiras de caroço são as 

seguintes: gema dormente, gema inchada, botão rosado, botão aberto, plena 

floração, queda de pétalas, formação de frutos, crescimento dos frutos, maturação 

dos frutos, queda de folhas e dormência (MONTEIRO et al., 2004).         

O cultivo da ameixa no Brasil apresenta boas perspectivas de investimento, 

pois o mercado mostra-se promissor. A planta possui alta rusticidade, boa 

conservação de frutos e grande diversidade de cultivares, o que a torna uma fruteira 

de boa aceitação pelos agricultores. Além disto, o seu cultivo representa uma 

atividade altamente rentável, estimada em US$ 5.200 por hectare, e gera emprego 

no campo, sustentando o trabalho familiar (CASTRO, 2008; KIST, 2012). Para o 

mercado consumidor, suas características nutricionais têm influência positiva, pois 

além do sabor agradável, as ameixas são fontes de nutrientes, fibras e energia, visto 

que seus elementos são facilmente absorvíveis pelo organismo humano (CASTRO, 

2008; KIST, 2012). Entretanto, constata-se insegurança do produtor em atuar neste 

setor, pois ainda é necessário melhorar alguns dos procedimentos recomendados 

para a cultura, além de conhecer os fatores que realmente impedem a expansão dos 

plantios (CASTRO et al., 2003). 
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A EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) juntamente com 

o MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e o CNPq (Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) vêm desenvolvendo projetos 

com o objetivo de incentivar o cultivo dessa fruteira no Brasil. Sabendo-se que o 

maior problema é a falta de certificação de mudas, estão em execução pela 

EMBRAPA diversas atividades que têm por objetivo a disponibilização de material 

propagativo de alta sanidade e com identidade genética, utilizando plantas mantidas 

em borbulheiras, sob rigoroso controle fitossanitário (CASTRO et al., 2008). Estas 

atividades visam à implantação de programa de certificação de mudas matrizes de 

ameixeira. Dentre os problemas fitossanitários alvos merece atenção a doença 

associada aos fitoplasmas.            

 

2.1.2 Fitoplasmas 

 
Fitoplasmas são organismos procariotos, sem parede celular, sendo a célula 

circundada somente por uma membrana plasmática, apresentando tamanho variável 

de 200 a 800 nm, reprodução por fissão celular ou gemulação. Quando presentes 

nas células vegetais são visualizados, ao microscópio eletrônico de transmissão, 

como corpúsculos arredondados, elípticos, clavados ou alongados (BEDENDO, 

2011). Acredita-se que esses organismos divergiram de um ancestral Gram positivo, 

através da redução do genoma e da perda da parede celular (HOGENHOUT et al., 

2010). 

Esses patógenos estão relacionados com as doenças genericamente 

conhecidas como amarelos (“yellows”). Inicialmente, acreditava-se que essas 

doenças eram causadas por vírus, devido aos sintomas apresentados pelas plantas 

doentes e também pela forma de transmissão do agente causal por insetos 

(BERTACCINI et al., 2009). Em 1967, observando tecidos de plantas doentes ao 

microscópio eletrônico, pesquisadores japoneses evidenciaram a presença de 

corpúsculos arredondados semelhantes aos já conhecidos micoplasmas 

patogênicos aos animais (DOI et al., 1967). Esses microrganismos foram 

identificados como MLOs (“Mycoplasma Like Organisms”) e a partir de 1994, o termo 

fitoplasma passou a ser empregado para designar esses patógenos vegetais 

(BEDENDO, 2011). Atualmente, os fitoplasmas estão classificados no SuperReino 

Prokaria, Reino Monera, Domínio Bacteria, Filo Tenericutes, Classe Mollicutes, 
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Ordem Acholeplasmatales, Gênero ´Candidatus Phytoplasma´ (NATIONAL CENTER 

FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION – NCBI, 2015).  

Os fitoplasmas, durante o progresso da doença, colonizam os vasos do 

floema, distribuindo-se de forma sistêmica pela planta (DAVIS; LEE, 2000). Os 

sintomas exibidos pelas plantas infectadas aparentam ser causados por distúrbio no 

balanço hormonal do hospedeiro. São induzidos por esses patógenos os sintomas 

de clorose (amarelecimento), superbrotamento de ramos, enfezamento generalizado 

na planta, filodia (transformação de órgãos florais em estruturas foliares), virescência 

(desenvolvimento de cloroplasto em órgãos florais), avermelhamento foliar, necrose 

dos vasos, declínio e, consequentemente, morte da planta (DAVIS; LEE, 2000). 

Algumas doenças associadas aos fitoplasmas têm se mostrado bastante 

destrutivas. No âmbito mundial pode-se citar o superbrotamento da batata, o declínio 

da pereira, os amarelos da videira, o nanismo do arroz, os amarelos do pessegueiro 

e o amarelo letal do coqueiro (DAVIS, 1995). No Brasil, as doenças que merecem 

destaque são o enfezamento do milho, enfezamento do repolho, couve-flor e 

brócolis, além da síndrome do amarelecimento foliar da cana-de-açúcar, associada a 

um complexo formado por um vírus e um fitoplasma, o que acarretou perdas 

relevantes para essa cultura (BEDENDO, 2011). Recentemente, os fitoplasmas 

também foram associados aos sintomas de Huanglongbing nos citros. Essa 

associação foi relatada na China e no Brasil (TEIXEIRA et al., 2009).  

A diagnose de doenças e a detecção desses patógenos foram inicialmente 

realizadas por microscopia eletrônica de transmissão ou varredura. Essa técnica 

permite evidenciar a presença de fitoplasmas nas plantas, mas devido à exigência 

de alta qualificação dos operadores de microscópio e ao alto custo do equipamento, 

o uso rotineiro da mesma torna-se pouco viável nas pesquisas com este tipo de 

agente patogênico (BARROS, 2002). Com o advento e o progresso das 

metodologias moleculares, estas passaram a ser utilizadas correntemente nas 

investigações, proporcionando um grande avanço nos estudos dos fitoplasma (LEE 

et al., 1998). 

A técnica de PCR (“Polimerase Chain Reaction”), conduzida com primers 

universais ou específicos derivados das sequências nucleotídicas do gene 16S 

rDNA, tem se mostrado sensível e confiável para a detecção de fitoplasmas (LEE et 

al., 1998). Esta técnica, aliada à técnica molecular de RFLP (“Restriction Fragment 

Lenght Polymorphisms”), tem sido amplamente empregada para a caracterização de 
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fitoplasmas, permitindo a determinação de um esquema de classificação, o qual tem 

sido internacionalmente aceito para separar distintos fitoplasmas ao nível de grupos 

e subgrupos (LEE et al., 1998). Mais recentemente, programas computacionais 

foram desenvolvidos para análise de RFLP, a partir do sequenciamento da região do 

gene 16S rDNA. Esses programas têm contribuído para a expansão desse esquema 

de classificação, se constituindo em ferramentas mais acuradas para a identificação 

da diversidade genética existente entre os fitoplasmas (WEI et al., 2007, ZHAO et 

al., 2009). A aplicação de técnicas moleculares na classificação de fitoplasmas é 

justificada pelo fato destes microrganismos não serem cultiváveis em meio de 

cultura, o que impede a caracterização morfológica e fisiológica dos mesmos. Este 

impasse resulta na impossibilidade de atender aos requisitos exigidos para a 

classificação taxonômica de microrganismos que usa a nomenclatura binomial latina. 

Assim, a classificação dos fitoplasmas vem sendo feita temporariamente ao nível 

taxonômico de espécie “Candidatus” (‘Ca’) (DAVIS; LEE, 2000). 

 
2.1.3 Um fitoplasma do grupo 16SrI encontrado em ameixeira e em outras 

espécies vegetais ocorrentes no Brasil 

 
Os fitoplasmas vêm sendo reconhecidos como agentes de perdas 

expressivas em diversas culturas, incluindo as fruteiras temperadas, as quais 

compreendem o gênero Prunus, como as ameixeiras. Considerando-se que as 

espécies dessa frutífera cultivadas no Brasil são exóticas e que foram introduzidas a 

partir de material propagativo originário de grandes centros mundiais produtores, 

existia a suspeita de que esse patógeno estivesse presente em pomares instalados 

no território brasileiro. Esse pressuposto foi evidenciado em 2013, quando árvores 

de plantios comerciais localizados em Paranapanema (SP) foram observadas 

exibindo típicos sintomas induzidos por fitoplasmas. Os sintomas eram similares 

àqueles relatados em outros países, caracterizados por superbrotamento de ramos, 

redução do comprimento de entrenós, além de amarelecimento, deformação, 

redução do tamanho de folhas e declínio da planta (Figura 1) (FLÔRES, 2013). 

Amostras dessas plantas foram coletadas e a detecção de fitoplasmas foi positiva 

em 27 das 60 plantas sintomáticas analisadas, indicando que estes agentes 

estavam presentes em 45% das plantas suspeitas de infecção. Este achado se 

tornou o primeiro relato da doença ´amarelo da ameixeira´ no Brasil. A identificação 
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do fitoplasma, conduzida por meio de PCR com primers específicos, clonagem, 

sequenciamento e análise de sequências nucleotídicas, apontou que o mesmo era 

um representante do grupo 16SrI-B (FLÔRES, 2013).  

 

A B

C D

 

Figura 1 - Sintomas de fitoplasmas em plantas de ameixeira: A. Ramo com 
superbrotamento (à esquerda) e ramo assintomático (à direita), B. 
Sintomas de redução de tamanho foliar (à esquerda) e folhas 
normais (à direita), C. Sintomas de clorose e retorcimento de folhas, 
D. Sintoma de superbrotamento e redução no tamanho de folhas. 
(fotos gentilmente cedidas pela Dra Daniela Flôres) 

 

No Brasil, doenças importantes causadas por fitoplasmas do grupo 16SrI têm 

sido relatadas em diversos patossistemas, sendo a principal delas o enfezamento 

vermelho do milho, no qual ocorrem sintomas de avermelhamento intenso e 

generalizado das folhas, redução no porte da planta, afinamento de colmos, redução 

na produção de grãos e, algumas vezes, proliferação de espigas. A doença 

prejudica o desenvolvimento das espigas e dos grãos, que podem apresentar-se 

pequenos, manchados, frouxos na espiga ou chochos, devido ao seu enchimento 

incompleto (OLIVEIRA et al.,2005). A doença pode ocorrer com até 100% de 

incidência e provocar severos danos à cultura, em plantios feitos com material 

suscetível em condições favoráveis ao patógeno e ao seu vetor (OLIVEIRA et 
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al.,2005). Outras plantas também já foram identificadas no Brasil como hospedeiras 

desse grupo de fitoplasma, entre elas a cana-de-açúcar (Saccharum sp.), a soja 

(Glycine max L.), o coqueiro (Cocos nucifera), brássicas (Brassica oleraceae), 

maracujazeiro (Passiflora edulis f. flavicarpa), videira (Vitis vinifera), dendezeiro 

(Elaeis guineenses), além de plantas ornamentais como primavera (Boungainvillea 

spectabilis) e espécies daninhas como buva (Erigeron bonariensis). (BRIOSO, 2003; 

AMARAL MELO, 2007; ECKSTEIN, 2010; MONTANO; CUNHA JUNIOR; 

PIMENTEL, 2011; PEREIRA, 2011).  

          

2.1.4 Fitoplasmas em Prunus sp.  

 

Os fitoplasmas possuem uma grande diversidade de espécies hospedeiras 

em razão da sua alta diversidade genética. Devido a esses fatores, representantes 

de outros grupos de fitoplasmas, diferentes daquele encontrado no Brasil, já foram 

relatados em associação com fruteiras do gênero Prunus.           

Na Europa a doença causada por fitoplasmas é conhecida como “Amarelo 

das fruteiras de caroço” e tem provocado grandes perdas econômicas, devido à alta 

mortalidade de árvores infectadas (JARAUSCH; JARAUSCH, 2010). Um fitoplasma 

classificado como ‘Candidatus Phytoplasma prunorum’, pertencente ao grupo 16SrX, 

tem sido associado à doença que tem sido registrada em uma série de fruteiras 

temperadas, como ameixeira, damasqueiro, pessegueiro, cerejeira, dentre outras 

(JARAUSCH; JARAUSCH, 2010). Dentre as espécies de plantas do gênero Prunus, 

oito espécies ‘Candidatus’, já foram relatadas em associação com as mesmas, como 

segue: ‘Ca P. pronurum’ (grupo 16SrX-B), ‘Ca P. mali’, (grupo 16SrX-A), ‘Ca P. pyri’ 

(grupo 16SrX-C), ‘Ca P. asteris’ (grupo 16SrI), ‘Ca P. aurantifolia’ (grupo 16SrII), ‘Ca 

P. ziziphi (grupo 16SrV), ‘Ca P. fraxini’ (grupo 16SrVII), ‘Ca P. phoenicium’ (grupo 

16SrIX), ‘Ca P. pruni’ (grupo 16SrIII), ‘Ca P. solani’ (grupo 16SrVII) (CIESLINSKA, 

2011; FLÔRES, 2013).  

Na Europa e na Ásia Menor, árvores de damasqueiro são perdidas 

anualmente, devido à infecção por ‘Ca P. pronurum’. O declínio da pereira, uma das 

doenças de natureza fitoplasmática mais destrutivas que se conhece, causada por 

‘Ca P. pyri’, tem sido relatada nos Estados Unidos, Europa, Ásia Menor e Taiwan 

(FOISSAC; WILSON, 2010). A doença denominada vassoura de bruxa da 

amendoeira, a qual provoca danos significativos à cultura, está associada com a 
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presença de ‘Ca P. phoenicium’, tendo sido relatada pela primeira vez no Líbano 

(VERDIN et al., 2003). A proliferação de ramos da macieira, também é uma doença 

de etiologia fitoplasmática. O agente causal é o ‘Ca P. mali’, com ocorrência 

frequente em diversos países da Europa e na Turquia, ocasionando perdas de 

rendimento, devido à redução na produtividade e qualidade comercial dos frutos 

(FOISSAC; WILSON, 2010). 

Recentemente, um fitoplasma pertencente ao grupo 16SrV foi associado a 

plantas pertencentes a diversas espécies de fruteira temperadas cultivadas 

comercialmente na América do Norte, Europa e Ásia. Dentre essas plantas, algumas 

são do gênero Prunus, como pessegueiro, cerejeira doce e nespereira (LI et al., 

2014; WANG et al., 2014). Na Argentina, também foi relatada a ocorrência de 

infecção fitoplasmática em pomares de pessegueiro instalados na província de Jujuy 

(FERNÁNDEZ et al., 2013). Os sintomas observados nas árvores infectadas se 

caracterizavam pelo amarelecimento e necrose das folhas, encurtamento de 

internódios e desfolha prematura. Análises de sequências do gene 16S rDNA, 

revelaram que esse fitoplasma pertence ao grupo 16SrIII.  

Fitoplasmas afiliados ao grupo 16SrI, um grupo cujos representantes estão 

amplamente distribuídos no mundo, têm sido frequentemente associados a doenças 

observadas em fruteiras de caroço. Recentemente na China, fitoplasmas desse 

grupo foram encontrados em cerejeira (Prunus cerasifera Ehrh) e em pessegueiro 

(Prunus persica L.), causando sintomas semelhantes àqueles observados em 

ameixeiras cultivadas no Brasil (ZHANG et al., 2013; LI et al., 2014). Em vários 

países da Europa, representantes desse grupo foram relatados em associação com 

uma doença conhecida como enrolamento clorótico da folha de damasqueiro 

(SCHNEIDER et al., 1993). Na Itália e na República Tcheca, fitoplasmas do grupo 

16SrI vêm causando severos danos em pessegueiro, damasqueiro, ameixa europeia 

e cerejeira doce, sendo os sintomas caracterizados principalmente por enfezamento, 

amarelecimento de folhas e redução do vigor da planta (LEE et al., 1998; FIALOVÁ 

et al., 2004).  

 

2.1.5 Colonização e flutuação sazonal dos fitoplasmas em plantas lenhosas 

    

A colonização e concentração de fitoplasmas, principalmente em plantas 

lenhosas, como aquelas do gênero Prunus, ainda são pouco estudadas. Sabe-se 
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que embora a infecção desse patógeno seja sistêmica, ou seja, o fitoplasma é 

conduzido junto com a seiva, nem sempre a sua distribuição na planta é uniforme. A 

concentração desse patógeno no tecido pode ser diferenciada, dependendo da parte 

da planta (BEDENDO, 2011).  

Na maioria das espécies lenhosas, a concentração de fitoplasmas na parte 

aérea está sujeita a flutuações sazonais. Errea et al., 2002, verificou a 

movimentação sazonal de fitoplasmas em plantas de macieira e pereira que 

apresentavam proliferação de ramos (PM) e declínio (DP), causadas por ‘Candidatus 

Phytoplasma mali’ e ‘Candidatus Phytoplasma prunorum’, respectivamente. 

Utilizando microscopia de fluorescência (DAPI), foi possível observar que os 

fitoplasmas desapareciam da parte aérea da planta durante o período de inverno, 

porém foram encontrados, nesse mesmo período, sobrevivendo nas raízes. A razão 

pela qual os fitoplasmas se comportam dessa maneira é devido à inativação e 

degeneração dos tubos floemáticos durante o rigoroso inverno europeu. Sendo 

assim, estes microrganismos são eliminados da parte aérea durante o inverno. No 

entanto, estes procariotos sobrevivem nas raízes, onde os vasos permanecem 

intactos durante todo o ano e conseguem recolonizar a planta após o período de 

dormência da mesma. A eliminação dos fitoplasmas na parte aérea foi confirmada 

também através de testes de enxertia que foram feitos logo após o inverno, pois não 

ocorreu a transmissão do patógeno para as plantas enxertadas (MARCONE, 2010).  

O modelo de colonização dos agentes da PM e do DP foi constatado também 

em plantas do gênero Ulmaceae (JARAUSCH et al., 1999). Ainda, Baric e 

colaboradores (2011) também demonstraram, através da quantificação de 

fitoplasmas em tecidos vegetais de macieira, a presença de maior título do patógeno 

nas raízes durante o período de inverno. Em contrapartida, vários trabalhos 

relataram a presença de fitoplasmas na parte aérea mesmo durante o período de 

dormência da planta. Para os fitoplasmas da espécie ‘Candidatus Phytoplasma 

prunorum’, agente causal do amarelo das fruteiras de caroço, foi constatado que o 

mesmo permanece na parte aérea da ameixeira e do damasqueiro durante o 

período de inverno, além de permanecerem durante todo ano nos tecidos das raízes 

(JARAUSCH et al., 1999, ERREA et al., 2002; MARCONE, 2010). Esse mesmo 

modelo de colonização foi observado em plantas do gênero Alnus (MARCONE, 

2010). Em pessegueiros cultivados na região do Mediterrâneo, o fitoplasma 

‘Candidatus Phytoplasma pyri’ persiste na parte aérea do pessegueiro mesmo 
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durante o inverno, porém tal fato não ocorre na região central da Europa, onde o 

inverno é mais rigoroso (GARCIA-CHAPA et al., 2003). 

Os trabalhos publicados sobre esse assunto sugerem a ocorrência de 

flutuação sazonal do patógeno na planta, ou seja, a temperatura parece influenciar 

tanto na movimentação quanto na multiplicação dos fitoplasmas. São poucos os 

estudos que tratam da influência da temperatura no ciclo de vida desse patógeno.  

No Brasil, para o patossistema milho-enfezamento vermelho, doença associada a 

um fitoplasma do grupo 16SrI, foi evidenciado que temperaturas elevadas (19-30ºC) 

podem influenciar a incidência do enfezamento e a transmissão do fitoplasma 

(SABATO; LANDAU, 2010). Informações desta natureza para os diversificados 

patossistemas envolvendo fitoplasmas pode contribuir para compreensão de 

aspectos relacionados à epidemiologia, estabelecimento de metodologias para 

seleção de materiais resistentes, entendimento das relações patógeno-vetor e 

condução de diagnoses mais seguras e confiáveis das doenças, visando 

implementar programas mais eficientes de manejo.   

 

2.1.6 Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real (qPCR) 

 

O advento da biologia molecular foi certamente um dos maiores passos da 

ciência durante o século XX. A descoberta da Reação em Cadeia da Polimerase 

(PCR) trouxe enormes benefícios e progressos científicos como sequenciamento de 

genomas, a expressão de genes em sistemas recombinantes, o estudo da genética 

molecular e a comprovação rápida de doenças infecciosas (NOVAIS; ALVES, 2004). 

Recentemente, uma inovação tecnológica resultante da PCR, denominada de PCR 

em tempo real (qPCR), vem ganhando espaço nos laboratórios de pesquisa por 

apresentar como característica a geração de resultados quantitativos. Essa nova 

técnica permite o acompanhamento da reação em tempo real e a apresentação dos 

resultados de forma mais rápida, sensível e precisa, em relação à PCR convencional 

que apresenta somente resultados qualitativos (NOVAIS; ALVES, 2004).  

Trabalhos envolvendo a utilização da técnica de qPCR, para detecção e 

quantificação de fitoplasmas em seus hospedeiros são encontrados na literatura 

desde há alguns anos (GALETTO; MARZACHI, 2010). Alguns pontos que 

desfavorecem a detecção desses patógenos pelos métodos convencionais fizeram 

com que essa nova técnica fosse introduzida como rotina de laboratório. Dentre 
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esses pontos podem ser destacados a distribuição desuniforme desses patógenos 

nas plantas e sua multiplicação nos tecidos vegetais, que variam de acordo com o 

estádio fenológico do hospedeiro e as condições climáticas (GALETTO; MARZACHI, 

2010). Além disso, principalmente em plantas decíduas, os fitoplasmas podem 

aparecer em baixas concentrações nos tecidos vegetais, comprometendo sua 

detecção e dificultando sua identificação molecular (JAWHARI et al., 2015).  

Estudos recentes têm demonstrado que a técnica de qPCR apresenta maior 

sensibilidade, eficiência, rapidez, qualidade e confiabilidade em seus resultados, 

principalmente para quantificação e detecção de fitoplasmas em plantas lenhosas. 

JAWHARI e colaboradores (2015), utilizando qPCR, conseguiram quantificar o 

fitoplasma da espécie `Candidatus Phytoplasma phoenicium´ em raízes e folhas de 

plantas de pessegueiro e nectarineira. Em cerejeira, fitoplasmas causadores da 

‘doença X´ foram quantificados através dessa nova técnica, pela aplicação de um 

protocolo rápido, sensível e específico (HUANG et al., 2014). Outros estudos 

também têm comprovado a eficiência dessa nova técnica para fins de diagnose e 

investigações sobre a distribuição sazonal de fitoplasmas em hospedeiros 

portadores de relevantes doenças, como a proliferação de ramos da macieira, 

doença da raiz em coqueiro, “Bois noir” em videira, declínio da pereira e o amarelo 

das fruteiras de caroço (TORRES et al., 2005; ALDAGHI et al., 2007; HREN et al., 

2007; MANIMEKALAI et al., 2011; BARIC et al., 2011; BARIC, 2012). A técnica de 

PCR quantitativo também vem sendo utilizada para melhor entendimento das 

relações patógeno-vetor. Essa técnica permite calcular a concentração de 

fitoplasmas em seus vetores e, consequentemente, determinar sua multiplicação no 

inseto ao longo do tempo, logo após sua aquisição pelo mesmo (BOSCO et al., 

2007; MARTINI et al., 2007).  

Diagnoses de doenças de origem fitoplasmática conduzidas com a técnica de 

qPCR têm um futuro promissor, sobretudo para programas fitossanitários que visam 

a inspeção de mudas produzidas em viveiros comerciais, uma vez que a utilização 

de mudas certificadas e sadias é uma das principais formas de controle das doenças 

causadas por este tipo de patógeno (GALETTO; MARZACHI, 2010). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.2.1 Montagem do ensaio e coleta das amostras 

 

Foram utilizadas plantas de duas variedades de ameixeira japonesa, 

Golfblaze e Azteca, cultivadas em pomares comerciais identificados pelos 

algarismos I e II, respectivamente (Figura 2), ambos localizados na região de 

Paranapanema, SP (Tabela 1).  

 

 
Figura 2 - Localização dos pomares I e II em Paranapanema-SP. Fonte: FLÔRES, 2013 

 
 

Tabela 1- Localização e principais características dos pomares de ameixeira amostrados em 
Paranapanema SP. Fonte: FLÔRES, 2013 

 
Área Latitude Longitude Altitude Ano de 

plantio 

Pomar I 23º27’20,98’’S 48º53’42,40’’O 580 m 1998 

Pomar II 23º27’45,66’’S 48º44’57,34’’O 628 m 2006 

 

Quatro plantas doentes pertencentes a cada variedade foram amostradas 

mensalmente durante o período de um ano (setembro de 2012 a agosto de 2013). 

As amostragens foram realizadas considerando-se os períodos de desenvolvimento 

das plantas e os ciclos vegetativos das mesmas, compreendendo dormência, 

mobilização de reserva, brotação, floração, frutificação, maturação dos frutos e 

queda das folhas. Em cada mês foram tomadas duas amostras de raiz localizadas 

em partes opostas do sistema radicular e três amostras da parte aérea em diferentes 

alturas (aproximadamente 1,0 m, 1,5 m e 2,0 m) em relação ao solo (Figura 3).  
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Figura 3 - Representação esquemática de uma árvore de ameixeira, ilustrando a forma de 
coleta de amostras. A letra C corresponde à copa e R à raiz (R1 e R2: lados 

opostos do sistema radicular) Fonte: FLÔRES, 2013 

 
 
2.2.2 Extração de DNA total 

 

Para realizar a etapa de extração total de DNA, foi utilizado o protocolo 

descrito por DOYLE, 1990. Material vegetal de cada amostra (2 gramas) foi 

macerado em nitrogênio liquido, em almofariz de porcelana. Uma parte do macerado 

foi transferida para microtubos de 1,5 mL e ao macerado foram adicionados 800 µL 

de tampão de extração 2X CTAB, à 60ºC, acrescido de 2 µL de mercaptanol por mL 

de tampão. Após a homogeneização, o material foi incubado à temperatura de 65 ºC 

por 60 min. Em seguida, foram adicionados 600 µL de CIA (clorofórmio-isoamílico, 

24:1) em cada amostra, a qual foi homogeneizada em vortex até a formação de uma 

emulsão. A mistura foi centrifugada a 14.000 rpm, durante 10 minutos. Os 

microtubos foram retirados da centrifuga cuidadosamente, evitando perturbar a 

interface. Com auxilio de uma pipeta, a parte superior foi transferida para um novo 

tubo, e, ao sobrenadante, foram adicionados 540 µL de isopropanol gelado (-20 ºC). 

Os componentes foram misturados gentilmente para precipitar os ácidos nucléicos e 

mantidos no freezer (-20ºC) por uma noite. Após essa etapa, as amostras foram 

centrifugadas a 14.000 rpm, durante 10 minutos. Em seguida, o sobrenadante foi 

descartado, tomando o devido cuidado para não perder o precipitado. O precipitado 

foi lavado com 1 mL de etanol 80% e incubado durante 5 minutos à temperatura 

ambiente. Após a lavagem, foram adicionados 500 µL de NaCl 1M, no qual o 
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precipitado foi dissolvido e incubado à 4 ºC, durante 60 minutos. Após a incubação, 

as amostras foram centrifugadas novamente (14.000 rpm - 10 minutos) e o 

sobrenadante foi transferido para um novo microtubo, onde foram adicionados 350 

µL de isopropanol gelado (-20 ºC). Em seguida, os microtubos foram mantidos por 

uma noite à 4 ºC. As últimas etapas desse protocolo consistiram em centrifugar as 

amostras (14.000 rpm - 10 minutos), descartar o sobrenadante e lavar o precipitado 

com 1 mL de etanol 80%, por 1 minuto. Este procedimento foi realizado em 

duplicata. Os microtubos foram abertos e ficaram sobre papel toalha, à temperatura 

ambiente, até sua secagem completa. O precipitado foi diluído em 100 µL de água 

miliQ autoclavada e armazenado à -20 ºC para uso nos testes de qPCR. A 

quantificação do DNA foi determinada em espectrofotômetro (Nanodrop 1000 

Thermo Scientific). O DNA de todas as amostras foi ajustado para concentração de 

50 ng. 

 

- Tampão de extração 2X CTAB: Componentes: 2g de CTAB; 8,18g de NaCl; 0,74g 

de EDTA; 1,57g de TRIS-HCL; e 1,0g de PVP. Os componentes foram dissolvidos 

em água miliQ, completando o volume para 100 mL e ajustando o pH para 8,0.  

 

2.2.3 PCR em tempo real 

 
O DNA total extraído das ameixeiras foi utilizado para quantificar o fitoplasma 

nos tecidos vegetais por meio do PCR quantitativo. As reações foram conduzidas 

com os pares de primers, UniRNAForward/UniRNAReverse (HREN et al., 2007). As 

sequências dos primers utilizados encontram-se descritas abaixo: 

UniRNA- Forward 5’ AAA TAT AGT GGA GGT TAT CAG GGA TAC AG 3’ 

UniRNA- Reverse 5’ AAC CTA ACA TCT CAC GAC ACG AAC T 3’ 

As reações foram realizadas em placas de 96 poços, em termociclador 7500 

FAST (Applied Biosystems). Foi utilizado o Kit Platinum SYBR® GEEN qPCR 

SUPER MIX UDG – Invitrogen. Cada reação de 12,5 µL foi composta por 100ng de 

DNA vegetal (2 µL de DNA diluído); 6,25 µL de Supermix (1X); 0,25 µL de cada 

iniciador (primer); 0,25 µL de ROX (1:10); e 3,5 µL de água livre de nucleasse (IDT). 

As condições de PCR foram: 2 minutos à 50ºC, 10 minutos à 95ºC, 40 ciclos de 15 

segundos à 95ºC e 1 minuto à 60ºC. DNA extraído de uma planta sadia de ameixeira 

e a água foram utilizados como controles negativos, enquanto o controle positivo foi 



 34 

representado por DNA extraído de uma planta de milho comprovadamente portadora 

do fitoplasma associado ao enfezamento do milho e identificado como pertencente 

ao subgrupo 16SrI-B. Em cada reação uma curva padrão de diluição de DNA de 

fitoplasma foi realizada com o objetivo de relacionar os valores de Ct (Cycle 

treshold) das reações de qPCR com diferentes concentrações de DNA puro do 

fitoplasma, o que permitiu, ao final, estimar a concentração desse patógeno presente 

nas amostras de DNA de folhas e raízes de ameixeira. As reações foram realizadas 

em duplicatas.  

Na construção da curva padrão de diluição de DNA do fitoplasma foram 

utilizadas as concentrações de 10 ng, 1 ng, 0,1 ng, 0,01ng, 0,001 ng de DNA puro 

do patógeno. Para estimar a concentração do patógeno nas amostras, 

primeiramente as concentrações da curva padrão foram transformadas em número 

de cópias de fitoplasmas, utilizando a fórmula descrita por Baric e colaboradores 

(2011), assim expressa: Número de cópias de fitoplasma/100ng DNA total = 

[concentração de DNA puro do fitoplasma (g/ µL)] / [(tamanho do clone em pb x peso 

médio de 1pb DNA) x unidade de massa atômica (g/u)]. O tamanho do clone foi 

considerado a soma do peso molecular do plasmídeo + inserto, sendo o peso médio 

de 1pb de DNA igual a 649 e a massa atômica por unidade foi considerada 1,6605 x 

10-24 g/u (APPLIED BIOSYSTEMS, 2009). Em seguida, foi obtida uma curva padrão 

que relaciona esses diferentes valores de números de cópias do fitoplasma com 

seus respectivos valores de Ct (Cycle treshold) (Figura 4). 

 

Figura 4 - Curva padrão de correlação entre concentrações conhecidas de DNA (número de 
cópias de fitoplasma) e valores de Ct. (Y= Ct da amostra e X= log número de 
cópias de fitoplasma/100ng de DNA) 
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A variável obtida através dessa correlação foi utilizada na análise de 

comparação de médias pelo teste de Scott Knot. As análises de variância foram 

realizadas no programa Assistat versão 7.7, 2014 (SILVA, 2014). 

Os produtos gerados pelo qPCR foram analisados por eletroforese em gel de 

agarose 2% e tampão TBE 0,5X. A corrida eletroforética foi conduzida com voltagem 

de 65V, durante 60 minutos. A coloração dos produtos amplificados foi feita com 

Syber safe® e, em seguida, a visualização foi processada em transiluminador de 

ultravioleta. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O fitoplasma foi detectado em todas as árvores de ameixeira sintomáticas 

amostradas, revelando a associação constante entre este patógeno e os sintomas 

de amarelo característicos da doença. A presença do fitoplasma foi evidenciada pela 

amplificação de fragmentos de DNA de, aproximadamente, 73 pb (Figura 5), os 

quais são esperados quando os primers UniRNAF/UniRNAR são empregados nas 

reações de qPCR (HREN et al., 2007). O produto dessa reação foi purificado e 

sequenciado e análises realizadas na sequência de DNA, confirmou que o mesmo 

correspondia a uma sequência nucleotídica encontrada em fitoplasma. O patógeno 

foi encontrado tanto nas amostras originárias da parte aérea, representadas pelas 

folhas, como nas amostras obtidas da parte subterrânea, representadas pelos 

tecidos das raízes. Esses resultados evidenciaram claramente que o patógeno 

permaneceu infectando a planta durante todos os períodos do ano em que as 

amostras foram coletadas. No entanto, as análises mostraram que ocorreram 

variações na concentração de fitoplasma na planta durante as diferentes estações 

do ano, sugerindo que a colonização do hospedeiro pelo patógeno sofre influência 

da época do ano. Essa variação também foi observada em relação às diferentes 

fases do ciclo vegetativo da planta, como pode ser observado na Tabela 2. 

Pesquisas conduzidas com a doença conhecida como amarelo da videira, também 

associada a um fitoplasma, revelaram resultados similares àqueles obtidos no 

presente estudo, evidenciando que a detecção de fitoplasma pode variar em função 

das diferentes partes da planta amostradas, bem como com o estádio fenológico da 

planta em que as amostras são coletadas (DEL SERRONE; BARBA, 1996). 

Recentemente, um trabalho que analisou o patossistema ameixeira-fitoplasma 

também relatou que a época do ano pode ter efeito sobre a concentração do 

patógeno nos tecidos do hospedeiro (FLÔRES, 2013), mostrando a existência de 

uma perfeita concordância com os dados resultantes da investigação desenvolvida 

no presente trabalho de pesquisa.       
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Figura 5 - Gel de agarose referente às reações amplificadas do qPCR. As amostras de 1 a 
11 indicam plantas sintomáticas de ameixeira. As amostras 12 e 13 são os 
controles positivo (fitoplasma do milho) e negativo (água), respectivamente. A 
seta vermelha indica 73pb, M - marcador peso molecular (Low Molecular 
Weight DNA Ladder) 

 

Os resultados mostraram que a concentração de fitoplasma variou de 5,3 x 

103 a 4,54 x 106 e de 3,28 x 103 a 1,28 x 106 número de cópias/100ng de DNA total, 

na parte aérea e nas raízes, respectivamente (Tabela 2), considerando-se que 

100ng de DNA corresponde a 2µL de DNA total e 2 gramas de tecido vegetal. 

Resultados semelhantes foram relatados em outros trabalhos envolvendo estudos 

de quantificação de fitoplasma em plantas. Assim, em plantas de vinca e álamo a 

concentração de fitoplasma variou de 2,2 x 108 a 1,5 x 109 células por grama de 

tecido (BERGES et al., 2000). Em fruteiras temperadas, como pessegueiro e 

nectarineira, a concentração de `Candidatus Phytoplasma phoenicium´ variou de 105 

a 106 cópias de fitoplasmas por reação (JAWHARI et al., 2014). Em ameixeira 

japonesa a concentração de fitoplasma variou de 5,77 x 105 a 3,92 x 109 número de 

cópias/100ng de DNA total, de acordo com o discutido no trabalho de Flôres, 2013. 

Torres e colaboradores, 2005 quantificaram fitoplasma em tecidos de plantas de 

ameixeira, pereira e damasqueiro e estimaram a concentração em 9,7 x 103 a 3,0 x 

105 fitoplasmas por grama de tecido. `Candidatus Phytoplasma mali´, agente causal 

da proliferação de ramos em macieira, também teve sua concentração estimada, 

apresentando valores variáveis de 732 a 2,5 x 105  (BARIC et al., 2011).  
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set /12 out/ 12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13

Amostras

Média copa 7,62 x 10
4

2,51 x 10
4

1,21 x 10
5

4,54x 10
6

2,89 x 10
4

8,76x 10
3

5,30x 10
3

1,40x 10
4

1,13x 10
4

1,17x 10
4

1,09x 10
4

1,64x10
4

Média raiz 2,05 x 10
4

1,70 x 10
4

4,98 x 10
4

1,28 x 10
6

2,19 x 10
4

3,28 x 10
3

6,54 x 10
3

4,0 x 10
3

2,11 x 10
4

8,52x 10
3

9,42 x 10
3

2,12x10
4

Ciclo vegetativo Brotação Floração Reserva

Época de coleta

Presença de folhas Ausência de folhas

Frutificação Maturação dos frutos Dormência

Tabela 2 - Concentração de fitoplasma (média total) em tecidos foliares e radiculares de ameixeira 
em distintas épocas do ano e diferentes ciclos vegetativos da planta. Concentração = número de 
cópias/100ng DNA total 

 

 

 

 

 

 

A análise de variância dos efeitos da variedade, parte da planta (copa ou raiz) 

e época de amostragem, mostrou diferença significativa na concentração do 

patógeno para todos os fatores avaliados e para a interação parte da planta versus 

época de amostragem (Tabela 3).  

Considerando o efeito das variedades e parte da planta, observou-se uma 

maior concentração de fitoplasma na variedade Gulfblaze e na parte aérea (copa). A 

variedade Gulfblaze apresentou uma concentração média total de 4,23 x 104 número 

de cópias de fitoplasma/100ng de DNA total, enquanto a concentração em Azteca foi 

estimada em 3,00 x 104 número de cópias de fitoplasma/100ng de DNA total. Ambas 

as variedades possuem o mesmo ciclo vegetativo e as mesmas características 

fisiológicas, não existindo, aparentemente, nenhuma diferença entre elas que 

explique a diferença encontrada na concentração de fitoplasma. Alguns autores 

como Barbosa, 2015 relataram que a variedade Gulfblaze é bastante produtiva e 

que por isso vem sendo a principal escolha dos produtores brasileiros para a 

implantação de pomares de ameixeira. Sendo assim, a presença constante do 

fitoplasma e dessa variedade do hospedeiro no mesmo ambiente ao longo dos anos, 

pode ter ocasionado uma melhor adaptação desse patógeno a essa variedade e, 

consequentemente, o aumento da sua multiplicação na mesma. Analisando também 

as características com relação aos pomares de ameixeira amostrados, como época 

de plantio, nota-se que o pomar plantado com a variedade Gulfblaze é oito anos 

mais velho do que o pomar onde está plantado a variedade Azteca. Esse aspecto 

pode se constituir num fator que possivelmente explicaria essa diferença na 

concentração de fitoplasma, pois as árvores do pomar implantado primeiro estariam 

expostas por mais tempo ao patógeno, o qual, consequentemente, estaria a mais 

tempo se multiplicando na planta.  
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Tabela 3 - Análise de variância dos efeitos da variedade (Var), parte da planta (copa ou 
raiz - C/R) e época de amostragem (EP) na concentração do patógeno. ens  = 
não significativo (p >= .05);   * significativo ao nível de 5% de probabilidade 
(.01 =< p < .05); **significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)   

 

Fontes de variação GL F valores 

Var 1 6.3100 * 

C/R 1 23.4450 ** 

EP 11 121.1265 ** 

Var x C/R 1 1.0911 ns 

Var x EP 11 1.2986 ns 

EP x C/R 11  5.7592 ** 

 

 

Com relação à diferença na concentração de fitoplasma entre partes da 

planta, ou seja, parte aérea e raiz, a maior concentração desse patógeno foi 

encontrada na parte aérea (copa) com uma média total de 4,89 x 104 número de 

cópias de fitoplasma/100ng de DNA total, enquanto nas raízes a concentração foi de 

2,59 x 104 número de cópias de fitoplasma/100ng de DNA total. O Brasil sendo um 

país tropical, não possui as estações do ano bem definidas e essa característica 

pode ter contribuído para uma maior concentração do patógeno na parte aérea. Em 

contraste, nos países europeus onde as estações do ano são bem definidas, com 

um inverno rigoroso e um verão extremamente quente, os fitoplasmas são 

encontrados em maior quantidade nas raízes nas épocas mais frias e nas épocas 

mais quentes a concentração desse patógeno é maior na parte aérea (LOI et al., 

2002; PEDRAZZOLI et al., 2008; BARIC et al., 2011).  

Ao analisar as diversas épocas de amostragem, nota-se uma variação na 

concentração do patógeno ao longo de um ano de avaliação (Tabela 2). Os 

resultados mostraram a ocorrência de um padrão de colonização do fitoplasma com 

maior concentração do patógeno nas épocas mais quentes do ano e redução na 

concentração nas épocas mais frias (Figura 6 e Tabela 2). Isso sugere que a 

temperatura tem influência sobre a multiplicação do patógeno nos tecidos das 

plantas, como já havia sido relatado por Oliveira et al., 2010 para o patossistema 

millho-fitoplasma do enfezamento vermelho. 
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Figura 6 - Log do número de cópias de fitoplasma detectadas em 100 ng de DNA total de 
ameixeira (média total) via qPCR durante os 12 meses de avaliação, para copa e 
raiz. As barras representam o erro padrão da média 

 

Ao contrário de vários trabalhos que estudaram o modelo de colonização de 

fitoplasmas em diversos hospedeiros, os resultados da presente pesquisa revelaram 

que o patógeno permaneceu na copa das árvores de ameixeira no estádio 

correspondente à dormência da planta. Este estádio ocorre nas épocas de 

temperaturas mais amenas do ano e, apesar da permanência do fitoplasma na parte 

aérea da planta durante a dormência da mesma, a sua concentração foi alterada em 

comparação com os valores encontrados nas épocas mais quentes do ano. Neste 

caso, as concentrações foram reduzidas da escala de 106 para 103 número de 

cópias de fitoplasma/100ng de DNA total, considerando-se as estimativas feitas nos 

meses mais quentes do ano e naqueles mais frios, respectivamente. Alguns 

trabalhos realizados em plantas lenhosas relataram a ocorrência do mesmo modelo 

de colonização verificado nesse trabalho. Assim, Jarausch et al., 1999 relatou que 

em ameixeira europeia, fitoplasmas foram detectados na parte aérea da planta 

mesmo durante o período de inverno. Em pereira e nectarineira os fitoplasmas 

também foram detectados nos períodos mais frios na parte aérea da planta 

(JAWHARI et al., 2014). Na região do mar Mediterrâneo, onde as temperaturas são 

mais elevadas e não há a ocorrência de um inverno rigoroso, ´Ca. Phytoplasma pyri´ 
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foi encontrado colonizando a parte aérea de pereira por um período de tempo mais 

longo (ERREA et al., 2002; GARCIA-CHAPA, 2003). Flôres, 2013 realizou o mesmo 

tipo de trabalho em pomares instalados no estado de São Paulo, no período de 

setembro de 2011 a agosto de 2012. Os resultados obtidos mostraram que os 

fitoplasmas foram encontrados na parte aérea da planta durante o período de 

dormência, porém com uma redução na concentração do patógeno da escala de 109 

para 105 número de cópias de fitoplasma/100ng de DNA total. Os referidos 

resultados são plenamente concordantes com aqueles encontrados no presente 

trabalho.  

Quando se analisou a interação entre parte da planta versus época de 

amostragem (meses do ano) foi possível observar que houve diferença significativa 

na concentração de fitoplasma no mês de dezembro, quando comparado com as 

outras épocas de amostragem (Tabela 4). Neste mês a concentração do patógeno 

foi maior tanto na parte aérea (4,54x 106 número de cópias/100ng DNA total) quanto 

nas raízes (1,28 x 106 número de cópias/100ng DNA total). Os resultados revelaram 

também uma diferença significativa na concentração de fitoplasma entre copa e raiz, 

nos meses de setembro, novembro e dezembro. Em todas essas épocas de 

amostragem a concentração do patógeno foi maior na parte aérea da planta (Tabela 

4).  

Os resultados aqui apresentados evidenciaram que a concentração de 

fitoplasma na planta é maior em épocas mais quentes do ano, principalmente no 

mês de dezembro. De acordo com dados do INMET, o mês de dezembro de 2012 foi 

o que apresentou as temperaturas mais altas durante todo ano, com mínima de 20ºC 

e máxima de 30ºC. A concentração do patógeno nesse mês foi maior na parte aérea 

da planta. Nessa época do ano a planta de ameixeira está na fase frutificação, 

sendo assim os fotoassimilados produzidos pela planta estão se concentrando na 

copa para a formação dos novos frutos. Como os fitoplasmas são habitantes de 

floema e a seiva elaborada também é transportada por esse vaso condutor, acredita-

se que o patógeno seja carregado para a parte aérea da planta através desse fluxo 

de seiva. Além disso, a seiva elaborada é rica em carboidratos e os fitoplasmas 

utilizam essa fonte de carbono como principal forma de produzir energia (OSHIMA et 

al., 2007). Como nesse período a concentração de carboidratos está maior na parte 

aérea da planta, devido à fase de frutificação, a multiplicação do patógeno e 
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consequentemente sua concentração será maior, já que as condições estão 

favoráveis ao seu desenvolvimento.  

 

Tabela 4- Influência da época de amostragem e parte da planta (copa ou raiz) na 
concentração do patógeno nos tecidos do hospedeiro. Concentração = 
número de cópias/100ng DNA total 

 

Época de 
amostragem 

Concentração 
Copa 

Concentração 
Raiz 

Setembro 7,62 x 104       b    A 2,05 x 104    b    B 

Outubro 2,51 x 104       c      A 1,70 x 104     b    A 

Novembro 1,21 x 105       b    A 4,98 x 104     b    B 

Dezembro 4,54 x 106        a    A 1,28 x 106     a    B 

Janeiro 2,89 x 104      c    A 2,19 x 104     b    A 

Fevereiro 8,76 x 103      c    A 3,28 x 103    c    A 

Março 5,30 x 103         c    A   6,54 x 103    c    A 

Abril 1,40 x 104       c    A 4,0 x 103        c    A 

Maio 1,13 x 104         c    A 2,11 x 104     b    A 

Junho 1,17 x 104         c    A 8,52 x 103      c    A 

Julho 1,09 x 104         c    A 9,42 x 103      c    A 

Agosto 1,64 x 104         c    A 2,12 x 104      b    A 
 

As médias seguidas pela mesma letra (minúscula) na mesma coluna não 

diferem entre si de acordo com o teste de Scott Knot a 5% de 

propabilidade. As médias seguidas pela mesma letra (maiúscula) em 

coluna diferente não diferem entre si de acordo com o teste de Scott Knot 

a 5% de propabilidade. 

 

Flôres, 2013 relatou o mesmo modelo de colonização de fitoplasma 

apresentado nesse trabalho. Durante o ano de avaliação (setembro de 2011 a 

agosto de 2012), o patógeno foi encontrado em maior concentração nos meses 

mais quentes e sua concentração foi reduzida durante os meses de temperaturas 

mais amenas. Também foi relatada diferença significativa na concentração do 

fitoplasma entre copa e raiz nos meses de outubro e novembro, sendo que em 

novembro a concentração de fitoplasma foi maior na parte aérea da planta. Os 

resultados de Flôres, 2013 são congruentes com aqueles obtidos no presente 

trabalho, reforçando que o estádio de frutificação da árvore e a ocorrência de 
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temperaturas mais elevadas neste período do ano são fatores favoráveis ao 

aumento da concentração do patógeno nos tecidos vegetais.   

Tanto neste trabalho como naquele realizado por Flôres, 2013, o patógeno foi 

encontrado tanto na parte aérea como nas raízes das amostras coletadas durante 

todos os meses do ano. Com base nesta observação, para fins de diagnose da 

doença complementada pela detecção do patógeno, as amostras de tecidos podem 

ser retiradas tanto da copa como da raiz, principalmente nos meses mais quentes 

do ano. No entanto, as folhas são mais indicadas para o processo de diagnose por 

serem mais adequadas ao processo de extração de DNA, sobretudo na etapa de 

maceração do tecido vegetal. O presente trabalho e aquele de Flores, 2013 são 

concordantes em que setembro a dezembro são os melhores meses para a coleta 

de amostras visando à detecção do patógeno. Isto se deve a conjunção de dois 

fatores, ou seja, presença de folhas na planta e ocorrência de temperatura elevada.  
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5 CONCLUSÕES 

 

 O modelo de colonização das plantas de ameixeira infectadas por fitoplasma 

mostrou-se influenciado pela temperatura, com maior concentração do 

patógeno nos períodos mais quentes do ano e uma redução nas épocas mais 

frias; 

 

 O patógeno permaneceu na parte aérea da planta mesmo no período de 

dormência do hospedeiro; 

 

 A variedade Gulfblaze apresentou maior concentração de fitoplasma em 

relação à variedade Azteca; 

 

 Os fitoplasmas foram encontrados em maior concentração na parte aérea da 

planta; 

 

 As épocas mais quentes do ano, principalmente os meses de setembro a 

dezembro, mostraram-se como as melhores épocas para obtenção de 

amostras para fins de diagnose; 

 

 O estádio de frutificação da planta e a ocorrência de temperaturas mais 

elevadas são fatores favoráveis ao aumento da concentração do patógeno 

nos tecidos vegetais; 

 

 Amostras de copa e raiz apresentaram os mesmos resultados com relação á 

detecção do patógeno, ou seja, o patógeno foi detectado em ambas as partes 

da planta. Porém, recomenda-se as amostras foliares e por serem mais 

facilmente manipuladas nos procedimentos de extração de DNA total; 

 

 A técnica de PCR quantitativo (Real time) é indicada para detecção do 

fitoplasma encontrado em plantas de ameixeira. Essa técnica demostrou 

eficiência, rapidez e segurança em seus resultados, sugerindo assim, seu uso 

em laboratórios responsáveis por inspeção quarentenária.  
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