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RESUMO 

PAIVA, B. A. R. Caracterização fenotípica e molecular de Xanthomonas axonopodis 
pv. phaseoli e Xanthomonas fuscans subps. fuscans procedentes de regiões produtoras 
de feijoeiro-comum no Brasil. 2014. 67 f. Dissertação (Mestrado em Genética e 
Melhoramento de Plantas) – Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, 
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014. 

O crestamento bacteriano comum, causado por Xanthomonas axonopodis pv. 
phaseoli (Xap) e Xanthomonas fuscans subsp. fuscans (Xff), é uma das doenças de 
etiologia bacteriana mais importantes do feijoeiro-comum. Este patógeno provoca grandes 
perdas na produção, principalmente na safra das “águas”, quando as condições ambientais 
são favoráveis ao desenvolvimento da doença e à disseminação do patógeno. Dentro das 
estratégias do manejo integrado de doenças, a resistência genética é a principal medida de 
controle, e para a obtenção de cultivares com resistência duradoura e de amplo espectro é 
necessário o conhecimento da diversidade genética do patógeno. O presente trabalho teve 
como objetivos, estudar a diversidade e a estrutura genética entre e dentro das populações 
de Xap e Xff usando marcadores rep-PCR; relacionar a diversidade genética do patógeno 
com sua distribuição geográfica dentro das regiões produtoras de feijoeiro-comum no 
Brasil. Foram obtidos 42 isolados de Xap e Xff, e quatro isolados de Xanthomonas não 
patogênicas ao feijoeiro, oriundos dos estados de São Paulo, Goiás, Paraná e Rio Grande 
do Sul. Os perfis genéticos obtidos pelos primers BOX, ERIC e REP geraram 12 
haplótipos combinados (HC), em que o HC 3, específico de Xff, foi mais frequente nos 
estados do PR e GO , porém não foi identificado no RS. O dendrograma gerado através da 
análise conjunta mostrou que Xap, Xff e isolados não patogênicos foram geneticamente 
distintos. Na análise de estruturação genética, a diversidade genética total (Ht) entre as 
populações foi de 0,2385, mostrando que houve variabilidade entre as populações. Valores 
mais altos do índice de Shannon (0,3648) revelam que a população de Xap é mais diversa 
geneticamente. De um total de 51 locos em todas populações, 94,12% foram polimórficos, 
sendo que, dentro de Xap todos foram polimórficos, e dentro de Xff apenas 18,18% foram 
polimórficos. O coeficiente de diferenciação genética (GST = 0,5194) revelou diversidade 
tanto dentro como entre as populações patogênicas, confirmando o resultado obtido pela 
AMOVA, em que 51,98% da diversidade está distribuída entre as populações e 48,06% 
dentro destas. Portanto, o uso da técnica rep-PCR permitiu diferenciar Xap e Xff e 
mensurar os valores de diversidade genética entre e dentro de populações. Os resultados 
deste estudo fornecem informações sobre a diversidade dos patógenos, o que auxiliará para 
melhor identificar e caracterizar o germoplasma resistente. 
 

Palavra-chave: Phaseolus vulgaris; crestamento bacteriano comum; rep-PCR; diversidade 
genética. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

PAIVA, B. A. R. Phenotypic and molecular characterization of Xanthomonas 
axonopodis pv. phaseoli and Xanthomonas fuscans subps. fuscans coming of 
producing regions of common bean plant in Brazil. 2014. 67 f. Dissertation (Master’s 
degree in Genetics and Plants Improvement) – Agronomy and Food Engineering College, 
Federal University of Goiás, Goiânia, 2014. 
 

The Common bacterial blight caused by Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli 
(Xap) and Xanthomonas fuscans subsp. fuscans (Xff), is one of most important bacterial 
etiology diseases from the common bean plant. This pathogen causes a great loss in the 
production, mainly in the “water” harvest, when the environmental conditions are helpful 
to the development of this disease and to its dissemination. Among the strategies about 
integrated handling of diseases, the genetic resistance is the main measure of control and, 
for obtaining some cultivate with lasting resistance and of notorious specter, it is important 
to the know the genetic pathogen diversity. The present work has the goal of studying the 
diversity and the genetic structure around and inside the population of Xap and Xff using 
the markers rep-PCR; to connect the genetic pathogen diversity with its geographical 
distribution inside Brazilian producing common bean plant regions. There were obtained 
42 Xap and Xff isolated and four Xanthomonas isolated not pathogens of to the bean plant, 
originated in the States of São Paulo, Goiás, Paraná and Rio Grande do Sul. The genetic 
profiles obtained by primers BOX, ERIC and REP produced 12 haplotipes matched (HC), 
where the HC 3, specific xff, was more frequent in PR and GO, and was not found in RS. 
The dendrogram produced through the analysis showed that Xap, Xff and isolated not 
pathogens are genetically different. In the analysis of genetic structure, the total genetic 
diversity (Ht), among three populations was 0,2385 revealing that there was variability 
from a population to the other one. Higher values of the Shannon rate (0,3648) show that 
Xap population is more different genetically. From a total of 51 locos, 94,12 % are 
polymorphic, inside Xap population they are all polymorphicand inside Xff, only 18,18 % 
are polymorphic. The genetic differentiation coefficient (Gst = 0,5194) revealed diversity 
inside and among the patogenic populations, confirming AMOVA’s result, where 51,98 % 
of the diversity was among the populations and 48,06 % inside them. Then, the technique 
helped how to find differences between Xap and Xff and measure the values of genetic 
diversity among and inside populations. The results of this study give us much information 
about the pathogens diversity, which is considered useful to identify and to characterize the 
resistant germoplasm in a more efficient way. 

 
 

Keywords: Phaseolus vulgaris; Common bacterial blight; rep-PCR; genetic diversity. 



 

 

1 INTRODUÇÃO 

Sob o ponto de vista socioeconômico, o feijoeiro - comum (Phaseolus 

vulgaris L.) participa significativamente da dieta alimentar de praticamente todas as 

camadas sociais brasileiras. Seu reconhecido valor proteico, associado ao relativo baixo 

custo, o torna um importante alimento às categorias sociais de menor poder aquisitivo 

(Embrapa, 2013). 

O Brasil é o segundo maior produtor e o primeiro maior consumidor de 

feijão do mundo, e a maior parte da produção dessa leguminosa, está concentrada em 

apenas alguns Estados, sendo eles, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Bahia 

(FAO, 2013). Embora o Brasil se destaque como um dos maiores produtores mundiais 

de feijão, sua produção não é suficiente para atender a demanda interna, que é de 

aproximadamente 14,94 kg/hab/ano (IBGE, 2013). Diversos fatores contribuem para a 

baixa produção do feijoeiro, dentre eles destaca-se a ocorrência de doenças.  

A cultura do feijoeiro está sujeita a incidência de vários patógenos que 

causam doenças e acarretam perdas significativas na produção (Sartorato, 2006). 

Mesmo adotando-se todas as medidas de manejo adequadas, estima-se que ocorrem 

perdas de 15% no rendimento do feijão devido às doenças fúngicas, bacterianas e virais 

(Menten, 2008). As doenças de etiologia bacteriana em plantas causam danos 

fitopatológicos e agronômicos sérios afetando especialmente países tropicais, como é o 

caso do Brasil, por razões técnicas, climáticas, históricas, políticas e econômicas 

(Romeiro, 2011).  

Os principais patógenos bacterianos que ocorrem na cultura do feijoeiro-

comum, nas regiões produtoras mais importantes do mundo, são Xanthomonas 

axonopodis pv. phaseoli, Xanthomonas fuscans subsp. fuscans, Pseudomonas syringae 

pv. tabacie e Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Saettler, 1991). 

Dentre estes, X. axonopodis pv. phaseoli (Xap) e X. fuscans subsp. fuscans (Xff), 

agentes causadores do crestamento bacteriano comum, causam maiores perdas na 

produção desta cultura principalmente na safra das “águas”, época em que as condições 
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ambientais são favoráveis ao desenvolvimento da doença e disseminação dos patógenos 

(Vieira, 1988). 

Para o controle das doenças bacterianas sugere-se o manejo adequado da 

cultura, com uso de sementes sadias e certificadas, a rotação de culturas, e a 

incorporação de restos culturais. Dentre as estratégias do manejo integrado de doenças, 

a resistência genética é considerada uma importante medida de controle (Belmonte, 

2009).  

Para que a resistência genética seja utilizada de maneira eficiente no 

desenvolvimento de cultivares com resistência duradoura e de amplo espectro é 

necessário o conhecimento das fontes de resistência na espécie hospedeira como da 

diversidade genética das populações do patógeno (Nakatani, 2009).  

Uma técnica muito utilizada nos estudos de diversidade genética é a análise 

de regiões repetitivas por meio de amplificação por rep-PCR (Louws et al., 1995a; 

Louws et al., 1995b). Existem três famílias de sequências repetitivas, REP,  ERIC e o 

elemento BOX (Martin et al., 1992). Estes primers produzem uma amplificação seletiva 

de regiões genômicas localizadas entre os elementos REP, ERIC e BOX. Esta técnica 

foi utilizada com sucesso em estudos de diversidade, bem como para identificação e 

classificação de diversas bactérias incluindo Xap (De Bruijn, 1992; Louws et al., 1994; 

Wendland, 2000; De Souza et al., 2006; Mahuku et al., 2006). 

Com base nestas informações, o presente trabalho teve como objetivos: 

estabelecer uma coleção de isolados de Xap e Xff provenientes de regiões produtoras de 

feijoeiro - comum no Brasil; estudar a diversidade e estrutura genética entre e dentro das 

populações de Xap e Xff; relacionar a diversidade genética do patógeno com sua 

distribuição geográfica entre as regiões produtoras de feijoeiro-comum no Brasil. 



 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1  ASPECTOS GERAIS DA CULTURA DO FEIJOEIRO 

Evidências arqueológicas indicam que o feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) 

foi uma das primeiras plantas cultivadas nas Américas, tendo como centro de 

diversidade genética localizado no México e na América Central. Também foram 

obtidas informações que indicam que essa espécie foi domesticada em áreas distintas da 

América Latina (Vieira et al., 2005). 

A leguminosa é historicamente um dos principais alimentos consumidos e 

produzidos no Brasil, devido a sua relevância enquanto fator de segurança alimentar e 

nutricional e sua importância cultural na culinária de diversos países e culturas (Barbosa 

& de Oliveira Gonzaga, 2012). Segundo dados do Levantamento Sistemático da 

Produção Agrícola (IBGE, 2013), considerando as três safras do produto, a produção 

nacional de feijão é de 3,2 milhões de toneladas, onde a 1ª safra participa com 46,5% da 

produção nacional, a 2ª safra com 38,5% e a 3ª safra com 15,0%. 

Produtividades baixas são observadas, em função da tecnologia utilizada, 

das variações climáticas e do esgotamento progressivo da fertilidade do solo. No 

entanto, produtividades elevadas são alcançadas com a adoção de tecnologias como o 

uso de cultivares melhoradas, preparo adequado do solo, adubação equilibrada, técnicas 

avançadas de irrigação e controle de pragas, doenças e plantas daninhas (Zucareli, 

2005). 

O feijoeiro - comum apresenta uma ampla adaptação edafoclimática 

permitindo o seu cultivo no Brasil durante o ano todo. A cultura pode ser explorada em 

três épocas diferentes: a safra “das águas”, cujo plantio é feito entre agosto e dezembro, 

com predominância na Região Sul; a safra “das secas”, realizada durante os meses de 

janeiro a abril, abrangendo todos os Estados produtores; e a safra de inverno, realizada 

entre maio e agosto na região Centro-Oeste (Moreira & Stone, 2003). 

A cultura do feijoeiro no Brasil é submetida a vários estresses bióticos 

devido a patógenos, que causam redução expressiva na produtividade e afetam a
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qualidade do produto. Entre as medidas de controle, o uso de cultivares mais resistentes 

é a mais indicada (Sartorato, 2006). 

As doenças incitadas por fungos e bactérias que sobrevivem na parte aérea 

das plantas são importantes causadoras de desfolha e redução da área foliar reduzindo, 

com isto, a fotossíntese, comprometendo a produção. Nas vagens podem causar a 

infecção das sementes (grãos) e, se estas sementes forem utilizadas no plantio, podem 

comprometer a cultura no próximo cultivo. Dentre as principais doenças que acometem 

o feijoeiro comum, estão: crestamento bacteriano comum, murcha de curtobacterium, 

antracnose, mancha angular, mofo branco e murcha de fusarium (Paula Júnior & 

Wendland, 2012). 

 
2.2  O PATÓGENO 

 
Os agentes causais de crestamento bacteriano comum (CBC) são os 

patógenos X. fuscans subsp. fuscans (Schaad et al., 2005) e Xanthomonas axonopodis 

pv. phaseoli (Smith) Dye (Young et al., 1996), que anteriormente era classificado como 

X. campestres pv. phaseoli, e foi reposicionado como X. axonopodis pv. phaseoli, com 

base em estudos de hidridação DNA-DNA (Vauterin et al., 1995). Segundo Robbs 

(1954) no Brasil, a enfermidade foi constatada pela primeira vez no Estado do Pará, por 

Caldeira e Vieira em 1938, e sua variante Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli var. 

fuscans (ainda classificada como variante), foi descrita no Estado de São Paulo por  

Paradela Filho et al. (1967). 

Xff é diferenciável de todas outras espécies de Xanthomonas, exceto X. 

campestres pv. vignicola, pela produção de pigmento marrom em meio de cultura YDC 

(extrato de levedura – dextrose - carbonato de cálcio) (Burkholder, 1930; Mkandawire 

et al., 2004; Schaad et al., 2005). O pigmento é resultado da secreção e oxidação de 

ácido homogenistíco, um intermediário da via catabólica da tirosina (Goodwin & 

Sopher, 1994). Em Xap, uma completa via catabólica que permite o uso de tirosina 

como um nutriente está presente, e nenhum pigmento escuro é produzido (Goodwin & 

Sopher, 1994). A produção de pigmentação amarela, as xantomonadinas, é típica do 

gênero Xanthomonas, e possui grande importância na proteção contra raios ultravioleta 

(Wilson et al., 1965). 
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O patógeno produtor de melanina in vitro, foi inicialmente classificado 

como variante (Burkholder, 1930), pois apresentava características semelhantes à 

bactéria Xap. Posteriormente, vários trabalhos propuseram que a Xap e sua variante são 

espécies diferentes de Xanthomonas, através de estudos de reassociação DNA-DNA 

(Vauterin et al., 1995; Schaad et al., 2005), sequenciamento da região ITS (Mahuku et 

al., 2006), e perfis de rep-PCR (Rademaker et al., 2005).  Muitos estudos mostram que 

Xff é mais patogênica que Xap (Opio et al., 1996; Rademaker et al., 2005), mas as duas 

espécies são indistinguíveis ao causar os mesmos sintomas no feijoeiro (Mutlu et al., 

2008).  

A bactéria causadora do CBC é descrita como baciliforme (0,4-0,9 x 0,6-2,6 

µm), gram-negativa, móvel por um flagelo, estritamente aeróbia e ótimo crescimento a 

25°C. Em meio nutriente ágar contendo glicose ou sacarose, as colônias apresentam 

crescimento com bordo liso, convexas, com cor amarelo brilhante (Ferreira & Salgado, 

1995). 

 
 

2.3 SINTOMATOLOGIA E IMPORTÂNCIA DA DOENÇA 
 

Os fitopatógenos causadores de CBC penetram nos tecidos vegetais do 

hospedeiro através de aberturas naturais como estômatos, hidatódios e lenticelas ou por 

ferimentos (Gottwald & Graham, 1992). Segundo Wendland et al. (2012), os sintomas 

manifestam-se em toda a parte aérea da planta, e afetam as folhas, caules, vagens e 

sementes. Nas folhas caracteriza-se por pequenas lesões encharcadas, circundadas ou 

não por bordo estrito e amarelo, e à medida que se desenvolvem, os tecidos tornam-se 

secos e quebradiços. As lesões podem estar esparsas no limbo, ou na parte marginal da 

folha. A bactéria penetra nas folhas via estômatos ou feridas, e, subsequentemente, 

invade os espaços intercelulares, causando uma dissolução gradual da lamela média 

(Eppo, 2008). 

Nas vagens surgem pequenas manchas aquosas, que aumentam 

progressivamente de tamanho, e revestida por incrustações amarelas, que se tornam 

deprimidas e avermelhadas. Se a infecção ocorre quando as vagens são novas, a 

semente pode apodrecer ou enrugar-se (Rava, 1988). A penetração direta do patógeno 

na semente não foi observada, este, pode permanecer no tegumento ou passar para os 
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cotilédones na germinação da semente (Eppo, 2008). A doença é favorecida por 

condições de alta temperatura e alta umidade relativa (Schwartz & Gálvez, 1980). 

A bactéria pode sobreviver por períodos de cinco a quinze anos em 

sementes de feijão, quando armazenada em condições adequadas, mantendo as 

populações bacterianas elevadas e com capacidade de causar doença em plântulas 

emergentes (Marques et al., 2005; Neergaard, 1979), sendo um importante veículo de 

disseminação a curta distância e o principal à longa distância. Além disso, representa a 

introdução do patógeno em áreas em que a enfermidade ainda não existia (Sartorato, 

1994). Os restos de cultura infectados também servem como fonte de inóculo de um ano 

para o outro, e são mais eficientes na superfície do solo do que enterrados e a bactéria 

pode sobreviver por mais de dois anos no solo (Schuster et al., 1973; Paula Júnior & 

Zambolim, 2006). 

Dentre as doenças de origem bacteriana, o crestamento bacteriano comum, 

apresenta maior importância na cultura do feijoeiro comum (Sartorato, 1994). A doença 

ocorre nas regiões de clima quente e úmido, sendo um problema na região Sul, Sudeste 

e Centro-Oeste, brasileiras, principalmente na safra das “águas” (Bianchini et al., 1997).  

A doença merece destaque, devido à sua ampla distribuição, capacidade de 

reduzir a produção de forma significativa e às dificuldades de controle, a monocultura, 

baixa eficiência do controle químico, e devido à dificuldade de obtenção de cultivares 

comerciais resistentes (Menten, 1995). 

Pesquisas buscando estratégias de controle através da resistência genética 

são realizadas, mas o desenvolvimento de variedades resistentes à doença é dificultado, 

porque isolamentos da bactéria provenientes de vários locais apresentam variabilidade 

quanto à patogenicidade e virulência (Bianchini et al., 2005). Diversos cultivares de 

feijão apresentam diferentes níveis de resistência a esta bacteriose, confirmando a 

natureza quantitativa da resistência do feijoeiro ao crestamento bacteriano comum. Por 

isso, há a necessidade de estudos sobre a diversidade e estrutura genética de X. 

axonopodis pv. phaseoli e X. fuscans subsp. fuscans, além da verificação de correlação 

entre diversidade e região geográfica de origem dos isolados para direcionar o programa 

de melhoramento visando a resistência ao crestamento bacteriano comum. 
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2.4 MÉTODOS DE DETECÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA BACTÉRIA 
 

Diferentes técnicas de detecção são utilizadas para demonstrar a presença da 

bactéria no tecido do hospedeiro. Métodos de diagnose baseados no uso de meios semi-

seletivos (De Velásquez & Trujillo; Tebaldi et al., 2007) e dupla difusão em gel de ágar 

(Maringoni et al., 1994), apresentam um grau de dificuldade de execução, devido ao 

tempo que demandam, sendo também variáveis quanto à sensibilidade, especificidade e 

complexidade (Valarini & Menten, 1992 citado por Halfeld-Vieira, 2001). A PCR é 

amplamente utilizada e apresenta ter múltiplas aplicações em diagnóstico de doenças de 

plantas, incluindo várias doenças bacterianas (Jensen et al., 1993; Louws et al., 1999; 

Pan et al., 1999). 

Detectar sequências de DNA via PCR, é um método rápido, específico e 

sensível, pode ter uma seletividade baixa ou alta, dependendo dos iniciadores 

específicos, denominados primers, pode-se detectar um único patógeno ou vários 

membros de um grupo de patógenos relacionados (Hartung et al., 1993; Henson & 

French, 1993). 

Audy et al. (1994) construíram um par de primers específicos para a 

detecção de Xap e Xff (X4c e X4e), que contém sequências repetitivas do DNA 

genômico e do plasmídeo do patógeno. Neste trabalho, os autores concluíram que, 

houve a amplificação de um fragmento com 730 pb para os isolados de Xap, e que não 

houve uma banda adicional de 550 pb para os isolados de Xff. Porém, a especificidade e 

sensibilidade dos primers desenhados, permitem a detecção e identificação do agente 

patogênico bacteriano no tecido da planta infectada. 

Halfeld-Vieira et al. (2001), verificaram a viabilidade da técnica da PCR 

utilizando os primers específicos X4c e X4e desenvolvidos por Audy et al., (1994) 

estudando diferentes isolados de Xap e Xff. Concluíram que os oligonucleotídeos 

utilizados são adequados para a identificação de Xap e Xff, embora não tenham 

amplificado todos os isolados. E ainda, os mesmos autores não observaram a banda 

adicional de 550 pb para Xff. 

Toth et al. (1998) desenvolveram um método baseado em PCR para a 

detecção específica de Xff em material vegetal.  Os primers Xf1 e Xf2 desenvolvidos 

pelos autores amplificou um fragmento de DNA de 450 pb a partir de todos os isolados 
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de Xff. Em contraste, nenhum produto de amplificação foi obtido a partir de qualquer 

isolado de Xap ou de outra espécie. 
 
 

2.5 DIVERSIDADE GENÉTICA 
 

Os microrganismos compõem uma das maiores fontes de diversidade 

genética disponível entre os seres vivos, devido sua alta plasticidade genética e o grau 

de dependência em relação aos fatores ambientais (Costa et al., 2001). A grande 

adaptabilidade das bactérias fitopatogênicas, reflete-se na habilidade destas, em 

sobreviverem sob diferentes condições ambientais, sejam elas climáticas, estádios 

fenológicos do hospedeiro, e/ou, resistência a agrotóxicos usados no controle químico 

(Romeiro, 2011). 

As bactérias apresentam eficientes mecanismos de geração de variabilidade, 

que dão origem, aleatoriamente, a alterações no material genético, as quais, por ação da 

seleção natural, resultam em populações de organismos mais adaptadas a variações nas 

condições do ambiente (Romeiro, 2011). Tais mecanismos incluem as mutações 

espontâneas e induzidas, mutação por transposons e recombinação (Arber, 1997). 

Entretanto essa diversidade genética ainda é pouco explorada e conhecida 

(Prosser et al., 2007; Belmonte, 2009). A compreensão dessa diversidade genética é de 

fundamental importância para o entendimento da interação entre patógeno-hospedeiro, 

auxiliando em seu uso na agricultura sustentável (Azevedo et al., 1999). O 

conhecimento da diversidade genética de um fitopatógeno auxilia no entendimento da 

evolução da espécie, na formação de novas espécies e raças, bem como no 

desenvolvimento de métodos eficientes e rápidos de diagnose, e na escolha das 

estratégias de controle (Costa et al., 2001). E ainda tem relevância nos trabalhos de 

melhoramento visando resistência, e criação de novas variedades (Romeiro, 1988).  

O conhecimento da predominância de grupos de raças de patógenos 

existentes em determinada região é fundamental para o sucesso do melhoramento 

genético de plantas visando à incorporação de resistência às doenças em cultivares 

suscetíveis ou na obtenção de novas cultivares resistentes, bem como na avaliação de 

germoplasma que servirá de fonte de resistência (Maringoni, 1998).  
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Os marcadores moleculares são ferramentas eficientes na análise da 

diversidade genética de patógenos, inclusive para diferentes espécies de Xanthomonas 

(Nakatani, 2009). Uma técnica muito usada para a identificação da variabilidade 

genética em procariotos é rep-PCR baseada em regiões repetitivas do DNA. 

Segundo Alves et al. (2003), a técnica de rep-PCR faz uso de “primers” 

complementares de sequências de DNA repetitivas altamente conservadas, e presentes 

em múltiplas cópias no genoma bacteriano. Estas sequências repetidas são encontradas 

nos procariotos, tal como nos organismos eucariotos, em diferentes locais do genoma. 

Três famílias de sequências repetitivas foram identificadas, a sequência REP 

(sequência repetitiva extragênica palindrômica) de 35-40 pb, sequência ERIC 

(sequência consenso intergênica repetitiva enterobacteriana) de 124-127 pb, e o 

elemento BOX de 154 pb. Estas sequências estão localizadas em posições intergênicas 

distintas no interior do genoma, promovendo a amplificação de regiões distintas. 

Os elementos REP ocorrem frequentemente entre os genes de um operon ou 

ainda na região terminal deste, podendo ser observados em tandem com orientações 

opostas entre duas sequências adjacentes nos genomas de muitas espécies bacterianas 

(Gilson et al., 1984; Stern et al., 1984). Ao contrário dos elementos REP, as sequências 

ERIC são observadas nas regiões extragênicas, tendo uma sequência repetida invertida 

altamente conservada (Sharples & Lloyd, 1990; Hulton et al., 1991). 

O elemento BOX consiste em três subunidades, boxA (54 pb), boxB (43pb) 

e boxC (50 pb), mas apenas a subunidade boxA parece ser altamente conservada em 

bactérias (Versalovic et al., 1994). A subunidade boxA do elemento BOX pode ser 

amplificada com um único primer, somente se, as repetições estiverem distribuídas no 

genoma em orientação invertida para gerar polimorfismo de DNA. Os elementos BOX 

foram, inicialmente, identificados em microrganismos Gram-positivos e depois usados 

para tipagem em espécies Gram - negativas (Martin et al., 1992). 

Partindo do pressuposto que as sequências REP se encontram dispersas no 

cromossomo ao longo do qual estão separadas por diferentes distâncias, foi possível 

projetar as sequências repetidas como sítios de ligação de primer para PCR. Assim, um 

conjunto de primers baseados nas sequências consenso REP ou ERIC, exteriormente 

dirigidos, pode ser utilizado para gerar polimorfismos genômicos das bactérias que 

contêm estas sequências (Versalovic et al., 1991). 
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Mahuku et al. (2006) utilizaram 412 isolados de Xap e Xff da coleção do 

Laboratório de Patologia do Centro Internacional de Agricultura Tropical, onde por meio de 

análise do polimorfismo no comprimento de fragmentos de restrição (RFLP), de reação da 

polimerase em cadeia do gene ribossomal 16S, incluindo a região espaçadora intergênica 16S-

23S e rep-PCR, avaliaram a caracterização genotípica e sua relação com a distribuição 

geográfica.  

Os mesmos autores encontraram alta divergência genética entre os isolados, sendo 

maior entre os isolados de Xap, do que entre os isolados de Xff, independente da origem dos 

isolados. Os resultados revelaram também que não houve nenhuma correlação com a região 

geográfica, que tem grande importância para o melhoramento para resistência ao crestamento 

bacteriano comum, pois os genes de resistência disponíveis são eficazes para controlar a 

doença em diferentes áreas geográficas. 

Resultados contrários foram encontrados por Zamani et al. (2011), através 

da técnica rep-PCR, avaliando 20 isolados de Xap, coletados em três regiões produtoras 

de feijão do Irã, demonstraram baixo nível de variabilidade, com índices de similaridade 

de Dice variando entre 0,87 a 1,0. O alto nível de similaridade encontrado entre os 

isolados seria devido à falta de diferenciação geográfica entre as três regiões.  

López et al. (2006), estudando 26 isolados de Xap e Xff provindos do norte 

da Espanha, centro secundário de diversidade do feijoeiro, por meio de rep-PCR e 

RAPD, encontraram pouca diversidade genética entre os isolados espanhóis, porém 

grande distância genética entre Xap e Xff. Neste trabalho, os isolados foram 

selecionados através das análises de similaridade genética geradas, e submetidos ao 

teste de patogenicidade. Todos os isolados selecionados foram altamente patogênicos 

tanto nos cultivares andinos, como nos mesoamericanos.  

A diversidade genética também foi estudada em outras espécies de 

Xanthomonas. Restrepo et al. (2000), utilizando marcadores RFLP, rep-PCR e AFLP, 

encontraram alta divergência genética entre 238 isolados X. axonopodis pv. manihotis 

provenientes da Colômbia. Nakatani (2009), utilizando a técnica RAPD (DNA 

polimórfico amplificado ao acaso) em isolados de X. axonopodis pv. passiflorae obtidos 

a partir de plantas de maracujá em plantios de quatro diferentes municípios do Estado de 

São Paulo, encontraram níveis de similaridade entre 0,68 a 0,96. Para as mesmas 

bactérias, Munhoz et al. (2011) encontram resultados semelhantes, utilizando 

marcadores moleculares rep-PCR e AFLP (polimorfismo no comprimento de 



24 

  

fragmentos amplificados), para 87 isolados coletados em várias regiões produtoras de 

maracujá do Estado de São Paulo.  
Silva (2005), analisando a similaridade genética (coeficiente de Jaccard) por rep-

PCR entre cinquenta isolados de X. albilineans (Ashby) Dowson do Estado de São Paulo, 

encontraram alta variabilidade genética entre os isolados, e também correlação com a região de 

origem. O teste de patogenicidade foi realizado com oito isolados, e todos se mostraram 

patogênicos, no entanto a agressividade dos mesmos se mostrou diferenciada, resultando no 

aparecimento de sintomas de intensidade variável.  

Estudos realizados com 61 isolados de X. axonopodis pv. malvacearum, 

provenientes de diversas regiões do Brasil, através de Rep-PCR, PCR-RFLP 

(polimorfismo no comprimento de fragmentos de restrição), sequenciamento da região 

espaçadora 16S-23S rDNA e RAPD, encontraram uma variação restrita entre os 

isolados, mesmo entre os mais antigos isolados ou aqueles provenientes de regiões 

geograficamente diferentes (Nunes et al., 2009). Zhai et al. (2010) estudando através da 

rep-PCR a diversidade genética global de 38 isolados altamente virulentos do mesmo 

patovar, observaram que existiu uma correlação entre virulência e origem geográfica do 

patógeno. 

 
2.6 ESTRUTURA GENÉTICA DE POPULAÇÃO 

 

O estudo da quantidade e distribuição da variação genética dentro e entre 

populações é um componente importante para compreensão das populações de 

patógenos (McDonald et al., 1999).Patógenos com maior potencial evolutivo terão 

maiores probabilidade de suplantar os genes de resistência, e também diminuir a 

eficiência dos agrotóxicos (McDonald & Linde, 2002). 

A estrutura genética pode ser definida como a distribuição da diversidade 

genética entre e dentro de populações (Nei, 1978). De acordo com Balloux & Lugon‐

Moulin (2002), o estudo da estrutura genética visa realizar a quantificação espacial e 

temporal da distribuição heterogênea dos alelos e genótipos. Tal heterogeneidade é 

resultante de forças evolutivas, tais como mutação, deriva genética, fluxo gênico, 

recombinação e seleção (McDonald & Linde, 2002). 

Tradicionalmente, a estrutura genética de populações são estudadas através 

da abordagem frequentista de Wright (1931, 1949) ou de Nei (1978). Populações são 
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determinadas a priori, e a frequência dos alelos e genótipos em cada uma destas 

populações é analisada (Mank & Avise, 2004). Normalmente é feito um levantamento 

da diversidade genética em várias populações da espécie através do uso de um conjunto 

particular de marcadores moleculares. Verifica-se, então, como esta variabilidade está 

distribuída entre as populações, permitindo fazer inferências quanto aos padrões de 

cruzamentos e dispersão, fluxo gênico e histórico biogeográfico da espécie (Schanabel 

& Amaud, 1998). 

Vários marcadores moleculares são utilizados para determinar a estrutura 

genética estimando-se a proporção de locos polimórficos dentro da população (P), a 

diversidade genética total (Ht), diversidade entre as populações (GST), o índice de 

Shannon, a identidade genética (I) e a análise molecular de variância (AMOVA). 

A proporção de locos polimórficos reflete a quantidade de polimorfismo de 

uma população ou amostra. É uma medida baseada na razão do número de locos 

polimórficos pelo número total de locos analisados da população ou amostra. É uma 

mensuração quantitativa que permite verificar o quanto existe de variação genética em 

uma população e compará-la com outras populações (Cruz et al., 2011).  

A medida GST é denominada de coeficiente de diversidade relativa entre 

grupos, varia entre 0 e 1 e expressa a proporção da diversidade total explicada por 

diferenças entre os grupos. Matematicamente, esta medida equivale à estatística FST de 

Wright. Segundo Hartl & Clark (2010) a equação de Nei pode ser aplicada a diferentes 

níveis da classificação hierárquica, como populações dentro de uma região geográfica, 

subpopulações dentro de populações, indivíduos dentro de subpopulações, e etc. A 

distribuição da variabilidade genética contida em populações subdivididas pode ser 

obtida pelos componentes que constituem a diversidade genética total (Ht) (Nei, 1973). 

A estrutura genética é estimada por meio do GST ou pela AMOVA, e ambos 

geram resultados semelhantes (Nybom & Bartish, 2000). Excoffier et al. (1992) 

formularam uma nova metodologia de análise da distribuição da variabilidade genética 

entre e dentro das populações pela AMOVA. Esta análise de variância produz 

estimativas dos componentes de variância, que refletem a correlação da diversidade dos 

genótipos em diferentes níveis de subdivisão hierárquica. Segundo Zucchi et al. (2005), 

a AMOVA é facilmente aplicável em diferentes situações e constitui uma estrutura 

coerente e flexível para análise de dados moleculares. 
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Nei (1972) caracterizou a identidade genética (I) como a probabilidade de 

um determinado alelo de um mesmo loco, amostrado aleatoriamente em duas 

populações distintas, também fosse idêntico. Outro tipo de análise em genética de 

populações é a utilização do índice de Shannon – Wiener (Lewontin, 1995), comumente 

usado em estudos ecológicos para indicar a diversidade de espécies em uma área, e é 

adequada para análise de amostras coletadas ao acaso em grandes comunidades (Brown 

& Weir, 1983). Este índice é bastante interessante como medida de diversidade 

populacional, quando se utiliza dados dominantes, ou seja, não é possível detectar os 

genótipos heterozigotos. 

Mahuku et al. (2006), analisaram o nível de diversidade genética presente 

entre e dentro de populações de X. axonopodis pv. phaseoli e X. fuscans subsp. fuscans 

coletados em várias regiões de todo o mundo, através de rep-PCR e encontraram um 

coeficiente de diversidade (GST) de 0,56, indicando que 56% da variabilidade genética 

observada está entre as duas populações. Encontrou também um índice de identidade 

entre as duas populações de 0,648, e uma distância genética de 0,434 revelando que os 

dois patógenos em estudo são geneticamente distintos. 

Utilizando-se marcadores RFLP, Restrepo et al. (2000) avaliaram o nível de 

diversidade genética de uma coleção isolados de X. axonopodis pv. manihotis da 

Colômbia. Os autores dividiram as populações de acordo com a zona edafoclimática, e 

encontraram alta estimativa do coeficiente de diversidade (GST) entre as duas 

populações. Na AMOVA, 49,6% da variação genética foi atribuída a diferenças entre 

populações, 18,8% entre locais dentro de populações e 31,6% entre isolados dentro de 

locais. 

Para estudar a estrutura populacional de X. oryzae pv. oryzae das Filipinas 

através de marcador RFLP, Leach et al. (1992) atribuiram como subpopulações as 

diferentes raças do patógeno, e encontraram valores variando de 0 a 0,84 de diversidade 

dentro das subpopulações, porém um valor total de diversidade (Ht) de 0,93, indicando 

um alto nível de variabilidade genética na população do patógeno. Estudando o mesmo 

patógeno com marcadores RFLP e rep-PCR, porém sem subpopulações de raças, Cruz 

et al. (1996) encontraram valor de diversidade total (Ht) de 0,43, bem inferior ao valor 

encontrado por Leach et al. (1992). 

Coletta-Filho & Machado (2003), investigaram a diversidade genética entre 

e dentro de populações de Xyllela fastidiosa coletadas em cinco regiões do Estado de 
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São Paulo, através de marcadores VNTR (número variável de repetições em tandem) e 

RAPD, e encontrou um valor muito baixo de diversidade genética para os marcadores 

RAPD, 0,095, e um valor superior para os marcadores VNTR, 0,285. Na AMOVA, a 

diversidade genética foi distribuída 37% entre as populações (região), 44% entre 

plantas, e cerca de 19% e dentro de plantas 19%. 



 

3    MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1   AMOSTRAGEM DAS PLANTAS DE FEIJÃO 
 

Foram realizadas coletas nas regiões de Goiás, São Paulo, Paraná e Rio 

Grande do Sul, entre os anos de 2007 a 2011. As amostras foram representadas pela 

planta inteira, com sintomas visíveis de crestamento bacteriano comum, tais como, 

folhas com lesões encharcadas ou secas, circundadas por bordo amarelado; vagens com 

lesões aquosas, e incrustações amareladas ou deprimidas. O material coletado foi levado 

para o Laboratório de Fitopatologia da Embrapa Arroz e Feijão, localizado em Santo 

Antônio de Goiás, em que foi realizado o isolamento da bactéria e posterior detecção do 

patógeno. 

 
3.2 ISOLAMENTO DA BACTÉRIA 

 
O isolamento da bactéria foi realizado a partir das folhas de feijoeiro 

infectadas, seguindo-se o protocolo proposto por Romeiro (2011) com adaptações. As 

folhas foram lavadas e secas em papel. Em câmara de fluxo laminar, as folhas foram 

cortadas com auxílio de uma lâmina, em pequenos fragmentos entre o ferimento e o 

tecido intacto, local onde se encontra o maior número de bactérias em proliferação. 

Posteriormente, esses fragmentos foliares foram acondicionadas durante 15 seg. em 

álcool 70%, 30 seg. em hipoclorito de sódio a 2%, e em seguida fez-se três lavagens 

com água destilada esterilizada. Na sequência, os fragmentos foram distribuídas em 

uma placa esterilizada, na qual foi depositada uma gota de água sobre os fragmentos, 

para, então, macera-los com um bisturi flambado. Após repouso de 20 min., tempo 

necessário para que as bactérias presentes no tecido migrassem para a água, foi 

realizada a repicagem deste macerado sobre o meio de cultura YDC (Levedura Dextrose 

Cálcio) (Shaad, 1988), em que sua composição está descrito no Anexo A. 
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As placas foram incubadas em B.O.D. a 24°C por 48 h. As colônias 

amarelas, típicas de X. axonopodis, obtidas a partir dos isolamentos, foram selecionadas 

e cultivadas a partir de uma única colônia em meio de cultura YDC, para obtenção de 

colônias puras e geneticamente idênticas. A identificação do isolado, a data da coleta e o 

local de origem estão listados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Procedência e data da coleta dos isolados de Xanthomonas axonopodis pv. 
phaseoli  e Xanthomonas fuscans subsp. fuscans obtidos do feijoeiro-comum 

Isolado Data da Coleta Procedência 
Xap 06 12/01/2007 Prudentópolis – PR 
Xap 11 10/01/2007 Ponta Grossa – PR 
Xap 17 17/01/2007 Ponta Grossa – PR 
Xap 19 19/01/2007 Ponta Grossa – PR 
Xff 23 17/01/2007 Ponta Grossa – PR 
Xap 24 17/01/2007 Ponta Grossa – PR 
Xap25 17/01/2007 Ponta Grossa – PR 
Xap 27 17/01/2007 Ponta Grossa – PR 
Xap 64 17/05/2007 Ponta Grossa – PR 
Xff 166 05/01/2011 Ponta Grossa – PR 
Xff 167 05/01/2011 Ponta Grossa – PR 
Xff 168 05/01/2011 Ponta Grossa – PR 
Xff 169 05/01/2011 Ponta Grossa – PR 
Xff 170 05/01/2011 Ponta Grossa – PR 
Xff 171 05/01/2011 Ponta Grossa – PR 
Xff 34 18/01/2007 Castro – PR 
Xff 172 06/01/2011 Castro – PR 
Xff 174 06/01/2011 Castro – PR 
Xff 156 19/05/2010 Cândido de Abreu – PR 
Xff 157 19/05/2010 Cândido de Abreu – PR 
Xap 95 31/01/2008 Guarapuava – PR 
Xff 165 05/01/2011 Araucária – PR 
Xff 80 18/07/2007 Santo Antônio de Goiás - GO 
Xff 81 23/07/2007 Santo Antônio de Goiás - GO 
Xff 164 01/09/2010 Santo Antônio de Goiás - GO 
Xap 106 10/10/2008 Anápolis – GO 
Xap 111 04/02/2008 Rio Verde – GO 
Xap 112 11/02/2009 Inhumas – GO 
Xap 117 19/05/2009 Inhumas – GO 
Xap 93 28/01/2008 Vacaria – RS 
Xap 94 28/01/2008 Vacaria – RS 
Xap 149 11/01/2010 Floriano Peixoto – RS 
Xap 150 11/01/2010 Floriano Peixoto – RS 
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Tabela 1. (Continuação)    
Isolado Data da Coleta Procedência 
Xap 153 12/01/2010 São Valentim – RS 
Xap 154 12/01/2010 Nonai – RS 
Xap 155  13/01/2010 Carazinho – RS 
Xap 126 14/10/2009 Angatuba – SP 
Xff 127 14/10/2009 Angatuba – SP 
Xap 130  14/10/2009 Paranapanema-SP 
Xff 132 15/10/2009 Buri – SP 

 

3.3   TESTE DE PATOGENICIDADE 
 

Para assegurar que apenas isolados bacterianos patogênicos foram 

comparados, um teste de patogenicidade foi realizado antes da caracterização genética. 

Todos os isolados foram testados para patogenicidade nas cultivares suscetíveis ao 

crestamento bacteriano, BRS Rosinha G2 e Waff 75. Antes da inoculação, colônias de 

cada isolado bacteriano foram semeadas em meio de cultura YDC e incubadas a 25 ° C 

durante 48 horas. 

As plantas foram crescidas em vasos, em condições de casa de vegetação, e 

com dez dias de idade suas folhas primárias foram submetidas à inoculação utilizando-

se o método de incisão das folhas. Em que consiste em realizar dois cortes 

perpendiculares à nervura central, sem atingí-la, distanciados apenas dois centímetros 

um do outro, com auxílio de uma tesoura previamente mergulhada na suspensão 

bacteriana (Rava, 1984). 

A severidade foi observada dez dias após a inoculação, através de uma 

escala diagramática com notas de 0 a 6 (Tabela 2). Considerou-se isolado não 

patogênico aquele que não causou sintomas nas plantas, ou seja, que recebeu notas zero. 
 
Tabela 2. Escala de notas para avaliação de sintomas de crestamento bacteriano 

comum, ocasionado por Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli e 
Xanthomonas fuscans subsp. fuscans em plantas de feijoeiro-comum (Fonte: 
Rava, 1984). 

Nota Sintomas 
0 Folhas verdes e ausência de sintomas. 
1 Pequeno amarelecimento no corte. 
2 Amarelecimento se estendendo levemente para a região entre cortes. 
3 Mesmo aspecto observado na nota 2, além de uma ligeira necrose na região 

dos cortes. 
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 Tabela 2. (Continuação) 
Nota Sintomas 

4 Necrose na região dos cortes e um amarelecimento concentrado em toda 
região entre cortes. 

5 Mesmo aspecto observado na nota 4, porém com amarelecimento na região 
acima do corte superior e abaixo do corte inferior. 

6 Folha totalmente danificada. 
 
 

3.4   CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA DA BACTÉRIA 
 

Para a caracterização cultural, cada isolado foi crescido em triplicata em 

meio de cultura YDC a 25°C em B.O.D para o crescimento das colônias.  As avaliações 

foram realizadas 72 horas após a repicagem, em que foram observadas as características 

da colônia, como: crescimento liso e mucoide, colônias convexas e brilhantes. 

Para a produção de pigmentação marrom pelas colônias de Xff foi realizada 

a metodologia proposta por Birch et al. (1997), em que cada isolado foi repicado em três 

meios diferentes, YDC (Shaad, 1988), King B (King et al., 1954) e MNBY (caldo 

nutriente ágar levedura) (Vidaver, 1967). Depois de repicadas, as placas foram mantidas 

a 25°C em B.O.D. para observação da coloração das colônias, em que amarela intensa é 

característica de colônias de Xap, devido à produção de xanthomonadinas, e a coloração 

marrom é típica de colônias de Xff, devido à secreção e oxidação de ácido 

homogenístico. Descrição da composição dos meios está relatada no Anexo A. 

 
3.5 EXTRAÇÃO DO DNA BACTERIANO PARA  

CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR 
 

Cada isolado foi submetido a plaqueamento em meio YDC, e mantidos 

durante 48 horas a 24 °C, em incubadora tipo B.O.D. Em seguida as colônias foram 

ressuspendidas em 1,5 mL de água Milli-Q, para então serem submetidas a extração do 

DNA bacteriano. A extração e purificação do DNA foram realizadas com o auxílio do 

Kit de purificação de DNA Wizard®(Promega Corp., Madison, WI), seguindo protocolo 

do fabricante. Após a extração o DNA foi quantificado em espectrofotômetro 

(NanoDrop ND-1000 UV-Vis Espectofotômetro, NanoDrop Technologies), onde 
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também foi verificada a sua qualidade. Em seguida, o DNA foi submetido à diluição em 

água estéril e deionizada para 25 ng/ µl. 

 
 

3.6    DETECÇÃO ESPECÍFICA DE X. axonopodis pv. phaseoli e X. 
fuscans subsp. fuscans POR PCR 

 

A reação de PCR para detecção de X. axonopodis pv. phaseoli foi conduzida 

de acordo com os procedimentos descritos por Audy et al. (1994). A amplificação foi 

realizada em volume final de 50 µl, contendo 5 µl de tampão 10X, 3 µl de MgCl2 25 

mM, 1 µl de dNTP mix 10 mM, 1 µl de cada primer (100 µM) X4c (GGC AAC ACC 

CGA TCC CTA AAC AGG) e X4e (CGC CGG AAG CAC GAT CCT CGA AG), 0,5 

µl da taq Polimerase, 5 µl da cultura bacteriana diluída em água, e 33,5 µl de água 

Milli-Q. O controle positivo foi representado por um isolado patogênico (Xap 19), 

enquanto que a água estéril foi utilizada como controle negativo. A amplificação foi 

conduzida em 25 ciclos de desnaturação (94 °C/1 min), anelamento (65 °C/2 min) e 

extensão (72 °C/2 min), e uma extensão final a 72 °C/ 10 min, em termociclador (MJ 

research, modelo PTC-100). 

Para detecção de X. fuscans subsp. fuscans foi utilizada a metodologia 

proposta por Toth et al. (1998) com algumas modificações. A reação foi realizada com o 

Kit de PCR multiplex (QIAGEN®) em volume final de 10 μL contendo: 5 µL da 

solução master mix; 1 μL de Q-solution; 0,1 μL de cada primer (0,3 µM) Xf 1.2 (5’ -

ACG CAA GAC CCA TCG TCA TTC -3’) e  Xf 2.2 (5’ - ATG GCT CAA GGA AAA 

ACT TTC AGG -3’); 0,9 µL de cada primer (100 µM) X4c (GGC AAC ACC CGA 

TCC CTA AAC AGG) e X4e (CGC CGG AAG CAC GAT CCT CGA AG); e 2 μL de 

DNA (25 ng/μL). As reações foram submetidas a 37 ciclos de 94 °C/30 seg,65 °C/30 

seg, 72 °C/1 min, e uma extensão final a 72 °C/ 10 min, em termociclador (MJ research, 

modelo PTC-100). 

A detecção foi realizada por eletroforese, onde foram acrescidos no produto 

da amplificação cinco µl do corante azul de bromofenol, e adicionado em gel de agarose 

1,5%, preparado com Tris base- acetato-EDTA (TAE) 0,75 x, por duas horas a 100 

Volts.  O marcador utilizado para estimar o tamanho dos fragmentos amplificados foi de 

1 kb e o gel foi submetido a coloração com brometo de etídio 0,5 mg/l por 15 min, para 
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a visualização das bandas e fotodocumentação através do Quantity one scientific 

Software, Versão 6.4.3 (Bio-Rad, hercules, CA, USA). 

 
 

3.7  CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA DOS ISOLADOS POR rep-
PCR 
 

Os iniciadores ERIC (eric1R 5’ ATG TAA GCT CCT GGG GAT TCA C 3’ 

e eric 2 5 ’AAG TAA GTG ACT GGG GTG AGC G 3’), BOX (boxA1R 5’ CTA CGC 

CAA GGC GAC GCC TGA CG 3’) e REP (rep1 R-I 5’ III CGI CGI CAT CIG GC 3’ e 

rep2 R-I 5’ ICG ICT TAT GIG GCC TAC 3’), foram utilizados separadamente para 

amplificação do DNA dos isolados. A reação foi realizada com auxílio do Kit de PCR 

multiplex (QIAGEN®) em um volume final de 10 μL contendo, 5 µL da solução master 

mix, 1 μL de Q-solution, 0,4 μL (para o iniciador BOX a 100 μM), ou 0,25 μL (para os 

iniciadores ERIC1, ERIC2 e REP1, REP2 a 500 μM) e 2 μl de DNA (25 ng / μl ), 

completando para o volume final com água estéril e livre de RNAse. 

A amplificação foi realizada em termociclador Esco Swift MaxPro, 

utilizando-se os seguintes ciclos para o iniciador ERIC: um ciclo inicial de 95°C por 7 

min; 30 ciclos de desnaturação a 94°C por 1 min, anelamento a 44°C por 1 min e 

extensão a 65°C por 8 min seguido de um ciclo final de extensão a 65°C por 15 min. 

Para os iniciadores BOX e REP as etapas de amplificação foram:  um ciclo inicial a 

95°C por 7 min; 35 ciclos de desnaturação a 94°C por 1 min, anelamento a 55°C por 1 

min (40°C por 1 min para REP) e extensão a 65°C por 8 min, seguidos de um ciclo final 

de extensão a 65°C por 15 min. 

Após a amplificação, foi acrescentado 5 μl de corante azul de bromofenol  e 

5 μL de SYBR gold,  ao produto amplificado, e, então foram submetidos a eletroforese 

em gel de agarose 1,5 %, preparado com tampão Tris base- acetato- EDTA (TAE) 0,75 

x, por 7 horas à 50 Volts. O marcador utilizado foi de 1Kb. Em seguida, o gel foi 

visualizado e as imagens foram capturadas usando o Bio- Rad sistema de documentação 

de gel. A determinação do tamanho e presença de fragmentos foram realizadas usando-

se o Quantity One scientific Software, Versão 6.4.3 (Bio-Rad, Hercules, CA, USA). 

 

 

D E F G 
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3.8    ANÁLISE BIOMÉTRICA DOS DADOS MOLECULARES 
 

Para os resultados obtidos através da rep-PCR, foi realizada uma análise 

haplotípica, em que cada loco por iniciador foi identificado de acordo com seu peso 

molecular estimado e recebeu uma denominação, considerando-se fragmentos de 

idêntico peso molecular como homólogos. Os fragmentos com baixa resolução não 

foram considerados. Sendo assim, cada isolado recebeu um haplótipo combinado 

binário, em que estão relacionados todos os locos amplificados por todos os iniciadores, 

os locos presentes receberam valor 1 e os locos ausentes receberam valor 0 para cada 

isolado. Para assegurar a confiabilidade dos dados, dois isolados (réplicas) foram 

amplificados e carregados ao final de cada gel. Com auxílio do programa Excel 2010, 

foi calculada a frequência dos haplótipos nas regiões de coleta com base no número de 

haplótipos combinado (rep-PCR) de cada isolado. 

Para a construção do dendrograma foi utilizada a matriz de similaridade 

gerada no algoritmo UPGMA (método de médias aritméticas não ponderadas) no 

programa computacional DARwin 5.0. O coeficiente de similaridade usado em tal 

procedimento foi o de Jaccard, que exclui a ausência de bandas do cálculo do 

coeficiente de similaridade. Para verificar a consistência dos nós do dendrograma 

gerado, foi realizado 30.000 bootstrapping.  

Os isolados foram divididos em três populações, sendo a primeira composta 

por isolados de Xap, a segunda por isolados de Xff e a terceira por isolados não 

patogênicos. A AMOVA, usada para se estimar os componentes da variância, foi 

conduzida no programa Arlequin (Excoffier et al., 2005), onde a variância total entre os 

isolados foi subdividida em variância entre e dentro das duas populações (Xap e Xff). 

A diversidade genotípica foi estimada pelos índices de Shannon-Wiener 

(Hill, 1973). A distribuição dos locos nas populações foi analisada por meio do cálculo 

da percentagem de locos polimórficos (P). A diferenciação genética de Nei (1973), a 

heterozigose total (Ht) e identidade genética foram calculadas entre as populações. 

Essas análises foram realizadas no programa POPGENE 1.31 (Yeh et al., 1999). 



 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
4.1 TESTE DE PATOGENICIDADE 

Todos isolados da coleção quando inoculados nas cultivares suscetíveis de 

feijoeiro, Waff 75 e BRS Rosinha G2, foram patogênicos (Figura 1), apresentando 

sintomas visuais, que variaram entre as notas de 1 a 6 ( Tabela 2). 

 
Figura 1. Progresso de sintomas de crestamento bacteriano comum, ocasionado por 

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli e Xanthomonas fuscans subsp. fuscans em 

plantas de feijoeiro-comum. Ordem dos sintomas de A - G, de acordo com a escala de 

notas descrita na Tabela 2 (Fonte: EMBRAPA). 

 

 

 

 

A B C 

D E F G 
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4.2 CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA 
 

Cada isolado obtido foi submetido à confirmação das características 

culturais típicas do gênero Xanthomonas após crescimento em YDC. Depois de três 

diasde crescimento, as características culturais foram observadas, e todos isolados 

apresentaram crescimento liso e mucoide, colônias convexas e brilhantes (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Colônias de crescimento liso e mucoide, colônias convexas e brilhantes do 

gênero Xanthomonas.  
 

A produção de pigmentos foi observada cinco dias após a repicagem nos 

meios de cultura YDC, King B e MNBY, e foi possível os isolados em duas espécies 

diferentes, Xap e Xff (Figura 3) (Tabela 3). Os isolados que produziram pigmento 

marrom foram classificados como Xff, enquanto os isolados que produziram 

pigmentação amarelada de Xap (Figura 4) (Tabela 3). 

Foi observada uma forte coloração marrom em meio de cultura King B, dois 

a três dias de cultivo, enquanto uma coloração menos intensa foi observada nos meios 

YDC e MNBY, com cinco a sete dias de crescimento. Os isolados, Xff 23, Xff 34, Xff 

80, Xff 127, Xff 164, Xff 167, Xff 169, Xff 170 e Xff 178, não produziu a pigmentação 

esperada para o meio YDC, pois após 15 dias de crescimento, estes permaneceram 

amarelos (Tabela 3).  
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Resultados semelhantes também foram encontrados por Birch et al. (1997), 

no qual após 15 dias não foram observados nenhum pigmento marrom nas placas 

inoculadas com Xap. No entanto um isolado sabidamente Xff, isolado 408, não 

produziu pigmento dentro do prazo esperado. Os autores também observaram forte 

pigmentação em meio King B após dois dias de crescimento, e pigmentação mais lenta 

nos meios MNBY e YDC. 

Portanto, o tempo desde inoculação nas placas até a produção de tal 

pigmento pode variar substancialmente (Goodwin and Sopher, 1994; Birch et al., 1997). 

Essas variações provavelmente podem ser devido às diferenças do nível e do tempo de 

produção de pigmento em cada meio de cultura, sendo assim, o meio King B 

apresentou-se mais eficiente para a produção de pigmentação marrom nas colônias de 

Xff (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Produção de pigmentação de Xanthomonas fuscans subsp. fuscans (Xff) em 

meios de cultura: A) Xff – MNBY (caldo nutriente agar levedura); B) Xff – 

YDC (levedura dextrose cálcio); C) Xff - King B; D) Xanthomonas axonopodis 

pv. phaseoli (Xap) – YDC. 

A                                                 B 

C                                                D 
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Figura 4. Pigmentação de Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli após 15 dias de 

crescimento em meio de cultura: A) MNBY; B) YDC; C) King B. 

 

Tabela 3. Diferenciação da pigmentação entre os isolados nos meio de cultura YDC, 

King B e MNBY. 

Isolado Pigmentação da Colônia 
YDC King B MNBY 

Xap 19 Amarela Amarela Amarela 
Xap 06  Amarela Amarela Amarela 
Xap 11 Amarela Amarela Amarela 
Xap 17 Amarela Amarela Amarela 
Xff 23* Amarela Marrom Marrom 
Xap 24 Amarela Amarela Amarela 

A B 

C 
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Tabela 3. (Continuação)   

Isolado Pigmentação da Colônia 
YDC King B MNBY 

Xap25 Amarela Amarela Amarela 
Xap 27 Amarela Amarela Amarela 
Xff 34* Amarela Marrom Marrom 
Xap 64 Amarela Amarela Amarela 
Xff 80* Amarela Marrom Marrom 
Xff 81 Marrom Marrom Marrom 
Xap 93 Amarela Amarela Amarela 
Xap 94 Amarela Amarela Amarela 
Xap 95 Amarela Amarela Amarela 
Xap 106 Amarela Amarela Amarela 
Xap 111 Amarela Amarela Amarela 
Xap 112 Amarela Amarela Amarela 
Xap 117 Amarela Amarela Amarela 
Xap 126 Amarela Amarela Amarela 
Xff 127* Amarela Marrom Marrom 
Xap 130  Amarela Amarela Amarela 
Xff 132 Marrom Marrom Marrom 
Xap 149 Amarela Amarela Amarela 
Xap 150 Amarela Amarela Amarela 
Xap 153 Amarela Amarela Amarela 
Xap 154 Amarela Amarela Amarela 
Xap 155  Amarela Amarela Amarela 
Xff 156 Marrom Marrom Marrom 
Xff 157 Marrom Marrom Marrom 
Xff 164* Amarela Marrom Marrom 
Xff 165 Marrom Marrom Marrom 
Xff 166 Marrom Marrom Marrom 
Xff 167* Amarela Marrom Marrom 
Xff 168 Marrom Marrom Marrom 
Xff 169* Amarela Marrom Marrom 
Xff 170* Amarela Marrom Marrom 
Xff 171 Marrom Marrom Marrom 
Xff 172 Marrom Marrom Marrom 
Xff 174 Marrom Marrom Marrom 
Xff 176 Marrom Marrom Marrom 
Xff 178* Amarela Marrom Marrom 

 

*isolados que não apresentaram a pigmentação esperada em meio de cultura YDC 
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4.3 DETECÇÃO DE X. axonopodis pv. phaseoli e X. fuscans subsp. 

fuscans POR PCR 

 
Para o isolado sabidamente patogênico (Xap 19), usado como controle 

positivo, houve amplificação compatível à esperada, fragmento de 730 pb. Além disso, 

nenhuma amplificação foi verificada no controle negativo (água), assim como para os 

isolados de X. axonopodis pv. manihotis (Xam), X. citri subsp. citri (Xcc), X. gardneri 

(Xg) e X. axnopodis pv. glycines, demonstrando especificidade dos pares destes 

marcadores (Figura 5). 

Todos os isolados da coleção quando submetidos à PCR, apresentaram 

fragmentos de mesmo tamanho do controle positivo (730 pb), tanto para os isolados de 

Xap, como para os isolados de Xff (Figura 5). Diferentemente, Audy et al. (1994) 

verificaram a amplificação de fragmentos de 730 pb para os isolados Xap e Xff, além de 

um fragmento adicional de 550 pb apenas para os isolados Xff. Semelhantes resultados 

ao presente trabalho foram encontrados por Halfeld-Vieira et al. (2001), buscando 

estudar a eficiência destes marcadores na identificação de Xap e Xff, não identificaram 

para nenhum isolado de Xff, um fragmento adicional de 550 pb para Xff. 

Ao se combinar o conjunto de primers em uma reação multiplex (X4c/X4e e 

Xf1/Xf2) foi obtido apenas um fragmento de 730 pb para os isolados de Xap. Porém 

nestas mesmas condições, os isolados de Xff apresentaram dois fragmentos, o primeiro 

de 730 pb amplificado pelos primers X4c/X4e e o segundo de 450 pb amplificado pelo 

primer Xf1/Xf2 (Figura 6). Entre todos os isolados analisados, apenas o Xff 157, 

procedente de Cândido Abreu - PR, que produziu pigmentação marrom nos meios 

YDC, MNBY e King B, não apresentou o fragmento esperado com os primers Xf1/Xf2. 

Estudando o emprego da PCR para a identificação de vários patovares de 

Xanthomonas, Boureau et al. (2012) observaram que o conjunto de primers Xf1/Xf2 

resultaram na amplificação de um fragmento de 450 pb específico apenas para isolados 

de Xff. No entanto, estes autores também registraram resultado falso positivo, já que 

estes primers também amplificaram um fragmento de 450 pb para os isolados de X. 

axonopodis pv. dieffenbachiae. 
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Figura 5. Identificação dos isolados de Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Xap) e 

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans (Xff), utilizando primers específicos 

X4c e X4e. Colunas: M)- Marcador New England Biolabs de 1 Kb; CN)-  

Controle negativo; 1)- Controle Positivo; 2-46) – isolados de Xap e Xff; 47-

49)- isolados de Xanthomonas spp. 

 
Figura 6. Identificação dos isolados de Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli e 

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans utilizando os primers específicos 

X4c/X4e e Xf1/Xf2. Colunas: M) - Marcador Biolabs New England de 1 Kb; 

30)- Xap 157. 
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O emprego da PCR neste estudo para detecção do patógeno já foi 

demonstrado por vários autores (Audy et al., 1994; Toth et al., 1998; Halfeld-Vieira et 

al., 2001). Porém o presente resultado mostra que é importante relacionar as análises 

fenotípicas com as de detecção, para evitar classificação errônea dos isolados. Sendo 

necessário o uso dos primers de detecção em conjunto, visto que, apenas X4c / X4e não 

são eficientes para distinguir as duas espécies de Xanthomonas.  

 

4.4 CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA DOS ISOLADOS 
 

4.4.1   Diversidade Genética  
 

A diversidade genética foi avaliada entre 22 isolados de Xap, 20 isolados de 

Xff e quatro isolados de Xanthomonas spp. não patogênicos ao feijoeiro através de um 

dendrograma geral (Figura 7), que revelou três grupos distintos. O primeiro grupo foi 

constituído apenas de isolados de Xap, enquanto o segundo apresentou todos isolados 

Xff e um isolado Xap (Xap 150). O segundo grupo apresentou indivíduos mais 

similares e foi geneticamente mais semelhante quando comparado com o primeiro. O 

terceiro grupo foi formado por isolados não patogênicos ao feijoeiro (X. axonopodis pv. 

manihots, X. gardineli, X. axonopodis pv. glycines e X. citri subsp. citri), e cinco 

isolados de Xap (Xap 11, Xap 150 e Xap 153).  

O patovar phaseoli é composto de quatro linhagens genéticas, cada uma 

apresentando diferentes conjuntos de genes envolvidos na patogenicidade (Alavi et al., 

2008). Genótipos pertencentes às linhagens genéticas 2 e 3 de X. axonopodis pv. 

phaseoli são filogeneticamente mais próximos de genótipos patogênicos ao citrus ou ao 

algodão, que as estirpes que pertencem à linhagem genética 1 (Hajri et al., 2009). Isso 

provavelmente explica os resultados do presente trabalho, em que alguns isolados de 

Xap se posicionaram, no dendrograma, mais próximos ao grupo de isolados não 

patogênicos, possivelmente estes isolados pertencem a linhagens diferentes dentro do 

patovar phaseoli. Portanto são necessários estudos futuros de filogenia molecular para 

comprovação destes resultados.  

A análise dos resultados gerados no presente trabalho por rep-PCR 

demonstrou que há diversidade genética entre os isolados de Xap e Xff coletados nos 
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Estados de Goiás, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul (Figura 7). E o agrupamento 

observado demonstrou que o local de coleta não é fator preponderantemente na 

determinação da similaridade genética dos isolados, pois se verificou que não houve 

relação evidente entre local de coleta e composição de grupos. Essa falta de 

diferenciação geográfica pode ser resultado do intercâmbio de sementes contaminadas 

entre as regiões produtoras no Brasil, visto que, um dos principais meios de 

disseminação do crestamento bacteriano comum é através das sementes. 

Resultados contrários ao presente trabalho, no que refere a agrupamento 

geográfico, foram encontrados por Lopes et al. (2001), quando estudaram a diversidade 

genética de 22 isolados de X. albilineans e de outras bactérias associados à cana-de-

açúcar, baseada em perfis gerados por rep-PCR. Estes autores separaram X. albilineans 

das outras bactérias associadas, e ainda encontraram diferenciação geográfica entre os 

isolados. Estudando a mesma técnica, porém com isolados de X. campestres pv. 

campestris da Tanzânia, Massomo et al. (2003), observaram relação entre a diversidade 

genética dos isolados e a área geográfica, e também concluíram que a técnica foi 

altamente discriminatória no estudo de diversidade desta bactéria. 

O uso de marcadores rep-PCR gerou polimorfismo dentro das populações e 

foi eficiente para diferenciar as duas espécies de Xanthomonas no presente trabalho. 

Esses resultados corroboram os obtidos por Sahin et al. (2003), quando caracterizaram 

isolados de X. campestris pv. vitians da alface, baseando-se nas técnicas moleculares 

rep-PCR e ITS das regiões 16s-23s. Os autores observaram através da rep-PCR dois 

grupos distintos com 70% de similaridade, e estes diferenciaram-se de outro isolado de 

X. campestris pv. vesicatoria em tomate. Demostrando que a técnica permite diferenciar 

patovares de X. campestris de outras espécies, o que não foi alcançado através do ITS. 

Por outro lado, resultados contrários foram obtidos por Munhoz et al. (2011), onde 

padrões eletroforéticos gerados por rep-PCR revelaram uma quantidade limitada de 

locos polimórficos para os isolados pertencentes a X. axonopodis pv. passiflorae.  
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Goiás 
 

 
 
 

Paraná 

 

Rio Grande do Sul 
 

 
 
 

São Paulo 

 

Dendrograma Geral 
 

 
 
 
Figura 7. Dendrograma gerado a partir do Coeficiente de Jaccard entre perfis de rep-

PCR dos isolados de Xanthomonas axonopodis pv.phaseoli (em azul), 
Xanthomonas fuscans subsp. fuscans (em vermelho) e outras Xanthomonas 
spp. (em verde), de acordo com a região de coleta. Os valores de bootstrap, 
obtidos de 30000 reamostragens, estão indicados nos nós. 

1 

2 

3 
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4.4.3  Frequência haplotípica 

 
A diversidade genética também foi avaliada através comparação de 

haplótipos gerados pela amplificação por rep-PCR. O padrão eletroforético gerado pela 

amplificação das sequências conservadas e repetitivas resultou em múltiplos produtos 

amplificados com variados pesos moleculares. Verificou-se que os fragmentos gerados 

pelo marcador BOX apresentaram um peso molecular variando de 500 a 3500 pares de 

bases (bp). Já, para o marcador REP estes variaram de 300 a 4000 bp, enquanto no 

marcador ERIC apresentou fragmentos de 300 a 2800 bp. Os padrões de bandas de Xap 

foram mais polimórficos quando comparados com Xff.  

A comparação do padrão eletroforético de Xap e Xff gerou sete, cinco e oito 

haplótipos para os marcadores BOX, REP e ERIC, respectivamente (Figura 8). Estes 

haplótipos, quando analisados em conjunto, formaram um total de 12 haplótipos 

combinados entre os isolados de Xap e Xff (Tabela 4). 

 

 
Figura 8. Eletroforese em gel de agarose dos produtos amplificados por PCR com os 

iniciadores BOX (A), REP (B) e ERIC (C). Os diferentes haplótipos estão 

representados por H1 a H8. M corresponde ao marcador de peso molecular 1 

Kb (New England Biolabs). 
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Tabela 4. Haplótipos individuais BOX, REP e ERIC, e haplótipos combinados dos 

isolados de Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Xap) e Xanthomonas 

fuscans subsp. fuscans (Xff) dos Estados do Paraná (PR), Rio Grande do Sul 

(RS), São Paulo (SP) e Goiás (GO). 

 

Procedência Isolado BOX REP ERIC Haplótipo 
Combinado 

 
Xap 06 H1 H1 H1 HC1 

 
Xap 19 H1 H1 H1 HC1 

 
Xap 11 H4 H2 H2 HC2 

 
Xap 17 H1 H1 H1 HC1 

 
Xap 24 H1 H1 H1 HC1 

 
Xap 25  H1 H1 H1 HC1 

 
Xap 27 H1 H1 H4 HC4 

 
Xap 64 H1 H1 H1 HC1 

Paraná Xap 95 H7 H1 H1 HC6 

 
Xff 23 H2 H3 H3 HC3 

 
Xff 34 H2 H3 H3 HC3 

 
Xff 156 H2 H3 H3 HC3 

 
Xff 157 H2 H3 H3 HC3 

 
Xff 165 H2 H3 H3 HC3 

 
Xff 166 H2 H3 H3 HC3 

 
Xff 167 H2 H3 H8 HC12 

 
Xff 168 H2 H3 H8 HC12 

 
Xff 169 H2 H3 H3 HC3 

 
Xff 170 H2 H3 H3 HC3 

 
Xff 171 H2 H3 H3 HC3 

 
Xff 172 H2 H3 H3 HC3 

  Xff 174 H2 H3 H3 HC3 

 
Xap 106 H7 H1 H1 HC6 

 
Xap 111 H3 H1 H1 HC7 

 
Xap 112 H6 H1 H1 HC8 

 
Xap 117 H1 H1 H1 HC1 

Goiás Xff 80 H2 H3 H3 HC3 

 
Xff 81 H2 H3 H3 HC3 

 
Xff 164 H2 H3 H3 HC3 

 
Xff 176 H2 H3 H3 HC3 

  Xff 178 H2 H3 H3 HC3 

 
Xap 93 H1 H1 H1 HC1 

 
Xap 94 H3 H1 H5 HC5 

 
Xap 149 H1 H1 H1 HC1 

Rio Grande do Sul Xap 150 H2 H5 H6 HC10 

 
Xap 153 H5 H4 H7 HC11 
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Tabela 4. (Continuação)     
     Haplótipo 

Combinado Procedência Isolado BOX REP ERIC 

 
Xap 154 H4 H1 H1 HC9 

  Xap 155 H1 H1 H4 HC4 

 
Xap 126 H4 H1 H1 HC9 

São Paulo Xap 130 H4 H1 H1 HC9 

 
Xff 127 H2 H3 H3 HC3 

  Xff 132 H2 H3 H3 HC3 
 

Entre as regiões de coleta dos isolados, os estados do Paraná e Rio Grande 

do Sul apresentaram a mesma divergência genética em número de haplótipos 

combinados (HC). Sendo o Paraná representado pelos haplótipos HC 1, HC 2, HC 3, 

HC 4, HC 6 e HC 12, e o Rio Grande do Sul representado pelos haplótipos HC 1, HC 4, 

HC 5, HC 9,  HC 10 e HC 11. O HC 3, específico para Xff, foi o haplótipo mais 

comumente identificado (42,8 % do total de isolados), apresentando alta frequência em 

todos estados, exceto no Rio Grande do Sul, onde foi ausente. No Rio Grande do Sul, 

também foi observada a maior diversidade genética, pois cada isolado representa um 

haplótipo distinto. O HC 1, específico entre os isolados Xap foi o segundo mais 

frequente (21,4 % do total de isolados), presente em todos os estados, exceto em São 

Paulo (Figura 9). Grande parte dos isolados da coleção foram representados por 

haplótipos frequentes em mais de um estado, sugerindo uma migração do patógeno 

pelas regiões estudadas. 
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Figura 9. Frequências haplotípicas em porcentagem encontradas entre os isolados de 

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli e Xanthomonas fuscans subsp. 

fuscans coletados nos Estados do Paraná, Goiás, Rio Grande do Sul e São 

Paulo gerados por rep-PCR utilizando os iniciadores BOX, REP e ERIC.  
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4.4.2  Estrutura Genética da população  
 

De um total de 51 locos, 94,12% foram polimórficos, sendo que dentro de 

Xap todos os locos foram polimórficos, e dentro de Xff apenas 18,18% foram 

polimórficos (Tabela 5). Valores mais altos do índice de Shannon (0,36) para Xap 

revelaram que esta população é mais diversa geneticamente, confirmando os dados 

obtidos no dendrograma. Isso mostrou que a técnica rep-PCR foi eficiente para detectar 

este polimorfismo entre os isolados de Xap. 

 

Tabela 5. Porcentagem de polimorfismo gerado, diversidade genética total (Ht), e 

índice de Shannon para as populações de Xanthomonas axonopodis pv. 

phaseoli e Xanthomonas fuscans subsp. fuscans e não patogênica ao 

feijoeiro comum.  

População N° de 
isolados 

Bandas polimórficas 
(%) 

Diversidade 
Gênica Total (Ht) 

Índice de 
Shannon (I) 

X. a. pv. phaseoli 22 100 0,2207 0,3648 
X. f. subsp. fuscans 20 18,18 0,0342 0,0612 
Não patogênicas 4 47, 06 0,1789 0,2672 
Todos isolados 46 94,12 0,2385 0,3155 

 

Os resultados do presente trabalho estão de acordo com os obtidos por 

Mkandawire et al. (2004) que analisaram isolados de Xap e Xff coletados em diferentes 

regiões do mundo, como no Leste Africano, Brasil, Colômbia, Guatemala, Porto Rico, 

Espanha e Estados Unidos. Através de analises com marcadores rep-PCR e RFLP 

obtiveram polimorfismo somente para Xap, enquanto que para Xff o padrão 

eletroforético foi semelhante. 

No entanto, outros trabalhos mostraram que o uso de marcadores rep-PCR 

são eficientes para detectar polimorfismo dentro de populações Xff.  López et al. (2006) 

analisando os mesmos patógenos, porém coletados no centro secundário de origem do 

feijoeiro (Norte da Espanha) encontraram polimorfismo entre os isolados de Xff com os 

marcadores REP e BOX, e apenas poucos locus polimórficos foram observados nos 

perfis gerados com ERIC. E ainda, Mahuku et al. (2006) demonstraram que o marcador 

rep-PCR detectou  72% de bandas polimórficas na população de Xff da América do Sul, 

América Central, América do Norte, África, Europa e Austrália. 
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O coeficiente de diversidade genética revelou diferenciação genética tanto 

dentro como entre as duas populações patogênicas (GST = 0,51). A identidade genética e 

a distância genética de Nei entre as populações revelaram que Xap apresenta maior 

identidade genética com as populações não patogênicas (0,87) quando comparado com 

Xff (0,81) (Tabela 6).  Estes resultados corroboram o dendrograma, em que foi possível 

visualizar isolados de Xap distribuídos no grupo das espécies não patogênicas, tornando 

estas populações mais próximas.  
 

Tabela 6. Medida de Nei (1978) da identidade genética (acima da diagonal) e da 

distância genética (abaixo da diagonal) para as três populações de 

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli, Xanthomonas fuscans subsp. 

fuscans e outras Xanthomonas spp (não patogênicas).  

População X. axonopodis pv. 
phaseoli 

X. fuscans subsp. 
fuscans Não patogênicas 

X. axonopodis pv. phaseoli *** 0,8115 0,8784 
X. fuscans subsp. fuscans 0,2089 *** 0,7184 
Não patogênicas 0,1297 0,3308 *** 

 

A AMOVA demonstrou que a maior parte da diversidade genética se 

encontra entre as populações patogênicas (51,98%, Tabela 7). A variação genética 

dentro das populações de Xap e Xff foi de 48,02%, e é possível que esta variação esteja 

concentrada dentro da população de Xap, visto que, maiores valores de Ht, locus 

polimórficos e índice de Shannon foram encontrados nesta população.  De acordo com a 

AMOVA, a diferenciação genética das populações (FST = 0,51) foi estatisticamente 

significante (p<0,001). Segundo Hartl & Clark (2010) valores de FST superior a 0,25 

indicam diferenciação genética muito grande entre as populações. 

 

Tabela 7. Análise de variância molecular (AMOVA) entre e dentro de Xanthomonas 

axonopodis pv. phaseoli e Xanthomonas fuscans subsp. fuscans. 

Fonte de Variação GL SQ CV % Variação 
Entre população 1 235.851 3,80 51,98 
Dentro de população 41 146.818 3,51 48,02 
Total 42 382.619 7,31  
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Estruturação genética semelhante ao presente estudo, também foi 

encontrada por Mahuku et al. (2006) para os mesmos patógenos (Xap e Xff) coletados 

de diferentes regiões geográficas do mundo. Estes autores encontraram altos valores 

para GST (56%), índice de identidade genética (0,648) e distância genética (0,434), 

confirmando a natureza distinta destas duas espécies de bactérias patogênicas.  

No presente trabalho fica claro que Xap e Xff são geneticamente distintas, 

apesar de causarem os mesmos sintomas no feijoeiro.  A capacidade destes dois 

patógenos produzirem os mesmos sintomas pode provavelmente ser devido à presença 

de DNA plasmidial que codifica para virulência  (Mahuku et al., 2006). Portanto há a 

necessidade de estudos sobre essa homologia dos genes de virulência nos plasmídeos, 

para elucidar porque estas bactérias são geneticamente distintas, e mesmo assim 

produzem os mesmos sintomas no feijoeiro. 

Vários mecanismos moleculares que promovem variações genéticas em 

microrganismos podem explicar a diversidade genética dentro da população de 

bactérias. Tais mecanismos incluem a aquisição de novos genes e o rearranjo dos que já 

existem, através das mutações espontâneas que surgem a partir da infidelidade da 

replicação do DNA, mutações induzidas (agentes mutagênicos), recombinações e 

transposons (Arber, 1997). 

Os transposons são ferramentas mutagênicas muito úteis para análise 

genética e molecular de genes em muitas espécies de bactérias.  O elemento Tn5 (Gram-

negativa) é um dos mais usados por apresentar alta frequência de transposição e ser 

relativamente pequeno, facilitando sua inserção na região alvo e por não apresentar 

homologia com sequências genômicas de muitas espécies bacterianas (De Lorenzo et 

al., 1990). Vários genes de virulência para Xanthomonas foram identificados, clonados, 

bem como sua expressão foi estudada utilizando-se mutagênese insercional com 

transposons (Bonas et al., 1991; Jittawuttipoka et al., 2009; Jalan et al., 2011). Em 

alguns trabalhos estes elementos inibiram a expressão de determinados genes de 

virulência (Shaw et al., 1988; Laia et al., 2009).  

Os transposons também ocorrem em condições naturais, sendo estimulados 

pelas condições ambientais. Ogasawara et al. (2009) descreveram a estimulação da 

transposição de elementos transponíveis da classe II por estresses ambientais como 

mudanças drásticas de temperatura, estresse ácido, estresse oxidativo e irradiação UV. 

Porém, estes mecanismos de estimulação ainda são desconhecidos. Portanto os 
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transposons são fontes de mutações e por isso, podem ser uma das causas da 

variabilidade genética encontrada no presente trabalho.  

Outra causa de variabilidade é a sobrevivência epifítica assintomática que 

foi relatada por Gent et al. (2005), quando encontraram Xap em cebolas e X. axonopodis 

pv. allii em leguminosas. Demonstrando que esta sobreposição de hospedeiros através 

da rotação de culturas pode provavelmente permitir a recombinação e o fluxo gênico 

entre patógenos. 

A ocorrência de recombinação e mutação em Xanthomonas axonopodis, foi 

estudada por Mhedbi-Hajri et al. (2013), que buscaram analisar a evolução de 21 

patovares desta espécie, incluindo Xap e Xff, com base no sequenciamento de sete 

genes de manutenção da célula bacterina, através de análises da ocorrência de eventos 

de recombinação por meio de nove softwares diferentes. Os autores utilizaram a análise 

de coalescência, para estimar a importância relativa de recombinação versus mutação de 

ponto no surgimento de novos haplótipos. Concluíram que a recombinação influenciou 

cerca de três vezes mais que a mutação na diversidade observada na espécie. Isso 

demonstra que grande parte da diversidade observada nos estudos relativos à 

Xanthomonas axonopodis são devido à transferência de material genético entre as 

células e isso também pode explicar a variabilidade genética alta observada no presente 

trabalho. 

 

 



 

 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

• Foi estabelecida uma coleção composta de 22 isolados de Xanthomonas 
axonopodis pv. phaseoli e 20 isolados de Xanthomonas fuscans subsp. fuscans 
coletados nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e São Paulo. 
 

• Padrões moleculares obtidos com os marcadores BOX, REP e ERIC mostraram 
que isolados de X. axonopodis pv. phaseoli e X. fuscans subsp. fuscans são 
geneticamente distintos.  
 

• Quando se procurou associar os grupos de isolados ao local de origem, 
observou-se que não existe um agrupamento de isolados por região de coleta. 
 

• Foram encontrados 12 haplótipos combinados através da rep-PCR. E a 
frequência haplotípica mostrou que o HC 3, específico para Xff, foi o haplótipo 
mais comumente identificado, apresentando alta frequência nos Estados do 
Paraná, Goiás e São Paulo. No estado do Rio Grande do Sul não houve a 
ocorrência de isolados de X. fuscans subsp. fuscans. 
 

• A AMOVA mostrou que a maior parte da variabilidade genética está entre 
populações, e grande parte desta divergência está concentrada na população de 
Xap, pois maiores valores de diversidade gênica total (Ht), bandas polimórficas 
e índice de Shannon foram encontrados nesta população. 
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Anexo A. Composição dos meios de cultura utilizados no processo de isolamento e 
caracterização fenotípica de Xantomonas axonopodis pv. phaseoli e Xanthomonas 
fuscans subsp. fuscans deste estudo. 

 

• Meio YDC ( Yeast Dextrose Agar) (Shaad, 1988): 

 

Extrato de Levedura 10 gramas 
Dextrose 20 gramas 
Carbonato de Cálcio 20 gramas 
Ágar* 18 gramas 
Água 1000 mL 
 

*Autoclavar separedamente em 50 mL de água destilada 
 
 

• Meio King B ( King et al., 1954): 

 

Peptona Proteose n° 3 20 g 
MgSO4. 7H2O 1,5 g 
K2HPO4 1,5 g 
Ágar 15 g 
Glicerina 10 mL 
Água 1000 mL 
 

• Meio MNBY (modified nutrient broth yeast agar) (Vidaver, 1967): 

 

Caldo Nutriente 8 g 
Extrato de levedura 2 g 
K2HPO4 2 g 
KH2PO4 0,5 g 
Glicose 5 g 
MgSO4.7H2O 0,25 g 
Água 1000 mL 
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