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Introdução

A indústria canavieira é uma das principais atividades 
sócio-econômicas do Nordeste gerando empregos e 
renda. 

Uma das principais ameaças aos canaviais 
nordestinos é a incidência de Leifsonia xyli subsp. xyli, 
agente causal da doença raquitismo da soqueira (RSD).

O RSD foi observado pela primeira vez na variedade 
de cana-açúcar Q28, em meados da década de 40 em 
Queensland, Austrália [1]. Durante muitos anos 
acreditou-se que o RSD era causado por um vírus, sendo 
descoberta posteriormente a bactéria Clavibacter xyli
subsp. xyli., como agente da doença [2]. No início desta 
década, estudos taxonômicos  transferiram o antigo 
Gênero Clavibacter para Leifsonia, passando a espécie a 
ser denominada Leifsonia xyli subsp. xyli [2,3].

A diagnose do RSD é dificultada por não apresentar 
sintomatologia visual específica, e pela facilidade de 
disseminação, ano após ano, posteriormente às colheitas 
[4,5], acarretando ao estado de São Paulo perdas de U$ 
60,0 milhões anuais e U$ 2,0 bilhões em 30 anos pela 
ocorrência desta doença endêmica [6,7].

As avaliações do RSD de amostras são de caráter 
quantitativo, indicando níveis de infecção da bactéria. O 
diagnóstico orienta produtores para multiplicações de 
genótipos, estabelecendo a necessidade do uso do 
tratamento térmico para controle.

No Nordeste, o diagnóstico da doença realizado 
através teste sorológico “Dot Blot” pela equipe de 
fitopatologia da UFRPE/EECAC em unidades 
produtoras nordestinas, resultaram em altos índices 
médios de incidência do RSD, com destaque para as 
variedades SP77-5181 (52%), SP79-1011 (18%), no 
estado de Pernambuco, SP70-1143 (12%) e SP79-1011 
(11%) no Rio Grande do Norte [8].

Devido a ausência de sintomas específicos o 
diagnóstico da doença no campo é difícil, obrigando aos 
produtores o envio de amostras compostas contendo o 
caldo de xilema para o Laboratório de Fitopatologia da 
EECAC na UFRPE. Como este Laboratório recebe 
amostras da maioria das unidades produtoras do 
Nordeste, são necessários estudos que comprovem a 
qualidade da amostra. Devido ao tempo da extração da 
amostra no campo até a chegada para análise no 
laboratório é obrigatório o uso do estabilizador.

Além disso, um fato importante é a tentativa de 
minização de custos para análises das amostras, uma vez 
que os preços produtos químicos e antissoros envolvidos 

no processo são bastante elevados. Dentre os conservantes 
mais utilizados para o caldo de xilema extraído dos colmos 
da cana-de-açúcar, estão o Digluconato de clorexidina e a 
Amônia quaternária. Desta forma, o objetivo deste estudo 
foi avaliar a eficiência destes estabilizadores, em diferentes 
concentrações, visando a minimização de custos de 
amostragem, repassados ao produtor.

Material e métodos

Colmos infestados com Leifsonia xyli subsp. xyli na 
variedade RB763710 foram plantados em cinco sulcos de 
10m na UFRPE/EECAC. Após 10 meses do plantio, foi 
retirado aproximadamente 3 mL de caldo de xilema de 35 
colmos primários, submetidos ao teste sorológico Dot Blot. 
O material foi conduzido ao Laboratório de Fitopatologia 
da EECAC e armazenado em geladeira por três dias a 4ºC.
Em seguida, as amostras foram aplicadas em duas
membranas de nitrocelulose e submetidas a cinco
tratamentos e três repetições. Na membrana 1, foi utilizado
o protocolo para o teste sorólogico sem alterações; na 
membrana 2 foi utilizado o protocolo, dobrando as 
dosagens  do antissoro de coelho, pelo fato deste estar 
armazenado há um ano e meio no Laboratório. Os 
tratamentos constaram do seguinte: 1. Adição de 1 gota de 
Digluconato de clorexidina puro; 2. Adição de 1 gota de 
Amônia quaternária pura; 3. Adição de 1 gota de 
Digluconato de clorexidina diluído na proporção de 1:10; 4. 
Adição de 1 gota de Amônia quaternária diluída na 
proporção de 1:10; 5. Testemunha (sem produto). Após esse 
período, as amostras foram submetidas ao teste sorológico 
Dot Blot, de acordo com o seguinte protocolo: hidratação 
da membrana de nitrocelulose Hybond-ECL neutra 
(Amershan Bioscience-Alemanha) com água ultra-pura 
(milli-Q), por 10 min. Em seguida as amostras foram
aplicadas com micropipeta na membrana de nitrocelulose 
com o uso de um aparato em aço inoxidável. A membrana 
foi, então, bloqueada por 1h em solução tampão TS (tris 
base- tris plusone-Amershan- Alemanha100mM, pH 7,4; 
NaCl Jt Baker, México 1,5M; tween 20 Sigma-USA 0,5%) 
com 0,3% de leite em pó desnatado (Molico - Nestlé®), 
lavando-se logo após, em solução TS, por três vezes, 
durante 10 min cada. Em seguida, a membrana foi incubada 
em solução antissoro de coelho por 1h em solução TS com 
0,1% de leite. Novamente lavada em tampão TS, por três 
vezes, durante 10 min, a membrana foi incubada por 2h 
com antissoro de cabra contra IgG de coelho conjugado a 
fosfatase-alcalina (Sigma-USA) diluído 1:2000 em solução 
tampão TS com 0,1% de leite em pó. Foram repetidas as 
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três lavagens sucessivas em tampão TS, 10 min cada, e 
mais uma vez por 15 min em PBS 0,1M (K2HPO4, 
Potassium Phosphate Dibasic-Spectrum-Gardena/USA; 
KH2PO4 Potassium Phosphate-Spectrum-Gardena-
USA, água milli-Q, NaCl Jt Baker (México). O processo 
sorológico foi finalizado no escuro, local onde a 
membrana ficou mantida por 15 min em solução 
reveladora (TS, 0,03g de Naphtol-AS-Phosphate Sigma-
USA; 0,5ml de Dimetylformamide Fluka-Switzerland) 
juntamente com a solução Fast Blue BB Salt Sigma 
(Germany), previamente preparada (0,1 g de Fast Blue 
Salt dissolvido em 500 μL de MgCl2 para 100 ml de 
solução revelação). Após a incubação, a membrana foi
lavada em solução hipoclorito de sódio a 2% sob 
agitação e no escuro para a remoção do “background”. 
Todo o processo sorológico foi conduzido sob agitação 
e à temperatura ambiente. Controles contendo 
concentrações conhecidas de células da bactéria foram
adicionados para comparação dos níveis de infecção 
expressos. Paralelamente foram calculados os custo dos 
estabilizadores para posterior estudo de viabilidade 
econômica de uso para produtores e pesquisadores.

Resultados e discussão
De acordo com as Figuras 1 e 2, pode-se observar que 

os estabilizadores foram eficientes na conservação das 
bactérias. Não ocorreu diferença entre os tratamentos 
após a revelação das membranas. Na membrana 1, onde 
utilizou-se o protocolo sem alterações, todos os 
tratamentos apresentaram uma tonalidade azul mais 
clara quando comparados com a membrana 2. Mesmo 
apresentando uma tonalidade diferenciada, os resultados 
foram evidentes.

Grachet & Urashima [8], mostraram que o 
armazenamento de amostras contendo gotas do 
estabilizador Amonex a 0,2% em temperatura ambiente, 
alterou a detecção da bactéria nas membranas no 
terceiro dia de amostragem. Afirmaram também que até 
o 18° dia após a coleta, a melhor identificação foi em 
amostras mantidas a -20 °C, apresentando resultados 
mais confiáveis. Dessa forma, verifica-se a necessidade 
de utilização do estabilizador e o armazenamento em 
geladeira para segurança do diagnóstico.

Poucos estudos têm sido conduzidos em relação à 
conservação de amostras para o teste sorológico Dot 
Blot no campo e em Laboratório, o que dificulta a 
discussão do estudo em questão.

Em relação à utilização do antissoro de coelho, 
mesmo após 18 meses em freezer (-20 °C) o material 
mostrou viabilidade de utilização.

Levando em consideração o custo (preço de mercado) 
de aquisição do Digluconato de clorexidina e da Amônia 
quaternária (Tabela 1), pode-se verificar que o uso da 
Amônia quaternária se mostrou mais econômica em 
torno de 90% em relação ao primeiro estabilizador, 
podendo ainda esta dosagem ser utilizada na diluição de 
1:10.

Logo, pode-se concluir que a forma mais econômica de 
preservação das bactérias em caldo de xilema destinadas ao 
teste sorológico Dot Blot é através do uso da Amônia 
quaternária diluída na proporção de 1:10; o antissoro de 
coelho utilizado no processo armazenado a 18 meses 
permaneceu viável no processo, não havendo necessidade 
de dobrar a sua concentração para utilização no teste. Todos 
os produtos analisados mostraram-se eficientes quanto à 
detecção da bactéria nas amostras.
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Tabela 1. Custo dos conservantes através de pesquisa de mercado utilizados para amostragem do Raquitismo da Soqueira em cana-
de-açúcar pela técnica sorológica “Dot Blot”

Conservante Custo do produto (R$) Custo (R$ /mL)
Digluconato de clorexidina 6,14 0,20

Amônia quaternária 20,50 0,02

Figura 1. Aspectos da revelação da Membrana 1 (dosagem do antissoro de coelho do protocolo). Tratamento 1. Adição de 1 gota de 
Digluconato de clorexidina puro; Tratamento 2. Adição de 1 gota de Amônia quaternária pura; Tratamento 3. Adição de 1 gota de 
Digluconato de clorexidina diluído na proporção de 1:10; Tratamento 4. Adição de 1 gota de Amônia quaternária diluída na 
proporção de 1:10; Tratamento 5. Testemunha. Padrões: Cultura pura, suco de xilema, suco de xilema 1:10 e água destilada.

Figura 2. Revelação da Membrana 2 (dobro da dosagem do antissoro de coelho). Tratamento 1. Adição de 1 gota de Digluconato de 
clorexidina puro; Tratamento 2. Adição de 1 gota de Amônia quaternária pura; Tratamento 3. Adição de 1 gota de Digluconato de 
clorexidina diluído na proporção de 1:10; Tratamento 4. Adição de 1 gota de Amônia quaternária diluída na proporção de 1:10; 
Tratamento 5. Testemunha. Padrões: Cultura pura, suco de xilema, suco de xilema 1:10 e água destilada.
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