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RESUMO
Caracterização molecular e diversidade de fitoplasmas em pomares de citros
no Estado de São Paulo
Recentemente, um fitoplasma do grupo 16SrIX foi associado a plantas de citros com sintomas
de huanglongbing (HLB) no Estado de São Paulo. No entanto, em razão da ampla diversidade de
fitoplasmas que tem se observado em várias culturas no Brasil, seria possível que além do
fitoplasma do grupo16SrIX, outros fitoplasmas também pudessem estar associados a plantas de
citros no Estado de São Paulo. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi investigar se outros
fitoplasmas, além daquele do grupo 16SrIX, estão associados a plantas de citros no Estado de São
Paulo. Amostras foliares de plantas de citros, plantas daninhas e cicadelídeos foram coletados entre
os meses de Junho a Outubro de 2010, em pomares localizados em quatro municípios: Araraquara,
Bebedouro, Piracicaba e Taquarituba. Análises de nested PCR evidenciaram a presença de
fitoplasmas associados a plantas de citros (sintoma: clorose foliar); a plantas daninhas: Bidens pilosa
(sintomas: filodia e virescência), Leonorus sibiricus (sintoma: deformação foliar), Solanum
americanus (sintoma: superbrotamento foliar), Erigeron bonariensis (sintomas: avermelhamento e
superbrotamento foliar) e Euphorbia heterophylla (sintoma: deformação foliar); e a cicadelídeos da
espécie Agallia albidula (Uhler, 1895) (subfamília Agalliinae). A confirmação da presença e
caracterização molecular dos fitoplasmas foi realizada através de análises de RFLP e
seqüenciamento da região 16S rDNA. Uma ampla diversidade de fitoplasmas foi identificada.
Fitoplasmas dos grupos 16SrIII e 16SrIX foram associados a plantas de citros em Piracicaba,
enquanto um fitoplasma do grupo 16SrVII foi associado a plantas de citros em Bebedouro.
Fitoplasmas do grupo 16SrIII foram associados a plantas daninhas das espécies B. pilosa, L.
sibiricus e S. americanus em Piracicaba e fitoplasmas do grupo 16SrVII foram associados a plantas
de E. bonariensis e E. heterophylla em Piracicaba e Taquarituba, respectivamente. Um fitoplasma
do grupo 16SrIII foi associado a A. albidula em Taquarituba, sugerindo ser este um potencial inseto
vetor de fitoplasmas em pomares de citros. Com base na análise da região 16S rDNA, muitos dos
fitoplasmas encontrados apresentaram-se distintos dos fitoplasmas já relatados. Em virtude disto,
estes fitoplasmas foram propostos como representantes de novos subgrupos pertencentes aos grupos
16SrIII, 16SrVII e 16SrIX. Os resultados obtidos neste estudo não nos permite a associação dos
fitoplasmas encontrados com o HLB ou qualquer outra doença já descrita, sendo, portanto,
necessários mais estudos visando confirmar o papel destes fitoplasmas como patógenos de citros e
plantas daninhas.
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