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EMPRESA:  ANDRADE SUN FARMS  

 

LAUDO TÉCNICO: Uso do PosFruit para sanitização de limões Tahiti e sua 

eficácia para eliminar a bactéria Xanthomonas citri subsp. citri, agente 

causal do cancro cítrico 

 

INTRODUÇÃO 

O Brasil é considerado o segundo maior produtor de frutas cítricas do 

mundo, sendo superado apenas pela China. Desta forma, a cultura dos citros é 

uma das principais atividades econômicas do Brasil, gerando uma receita de 

mais de US$ 2 bilhões/ano, por meio de exportação. A citricultura também gera 

milhares de empregos diretos e indiretos, tendo um apelo social significativo 

para o Brasil (NEVES et al., 2010). O mercado mais lucrativo da citricultura é o 

de produção de frutas de mesa, no qual o produto possui maior valor agregado. 

Entretanto, a produção e a qualidade dos frutos são constantemente 

ameaçadas pela presença de pragas e doenças. Dentre estas, grande foco tem 

sido dado ao cancro cítrico, uma doença causada pela bactéria Xanthomonas 

citri subsp. citri (X. citri). O cancro cítrico acomete todas as variedades 

cultivadas de citros e não há cura nem recuperação possível para as plantas 

infectadas (GOTTWALD et al., 2002). A doença apresenta grande potencial de 

dispersão por ação combinada de chuvas e ventos, como também pode ser 

introduzida em novas áreas pelo trânsito de frutas, tecidos vegetais e utensílios 

diversos contaminados com a bactéria. Nesse contexto, a sanitização dos 

frutos antes de sua distribuição é de extrema importância. 

No Brasil, a “Instrução Normativa MAPA Nº 21 de 25 de Abril de 2018” 

recomenda o hipoclorito de sódio como agente sanitizante, destacando que os 

frutos devem ser imersos em uma solução de hipoclorito de sódio a 200 ppm, 

pH 7.00, por um período de 2 minutos. No entanto, o hipoclorito de sódio 

apresenta diversas desvantagens, por ser potencialmente corrosivo, podendo 

causar prejuízos à superfície externa do fruto, além de ser tóxico, podendo 

causar irritações aos olhos e pele dos operadores durante sua aplicação (GIL 
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et al., 2009). O hipoclorito de sódio também é volátil, fazendo-se necessário 

que a reposição da solução seja constante, o que dificulta ainda mais a 

operação de sanitização nas packing houses. Outra problemática deste 

composto é o cloro livre presente na solução, que pode deixar resíduos na 

superfície dos frutos e, devido a interações com a matéria orgânica proveniente 

da colheita, pode acarretar a recusa de frutos destinados à exportação 

(European Union Comission of Health and Food Safety). A “Instrução 

Normativa MAPA Nº 21 – Artigo 49” permite a aplicação de outros métodos ou 

produtos para higienização, homologados pela pesquisa e reconhecidos pelo 

DSV/SDA/MAPA. Desta forma, o objetivo da presente pesquisa aqui descrita 

foi avaliar um novo produto sanitizante, o PosFruit, para possível utilização na 

sanitização de frutos cítricos e eliminação de X. citri. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Produto avaliado 

Adjuvante para uso agrícola PosFruit, produzido pela empresa Arvensis 

(Zaragoza, Espanha), Lote 3690006, embalagem de 5 litros, com data de 

fabricação em agosto de 2017 e prazo de validade de 3 anos. Os testes foram 

realizados de fevereiro a agosto de 2018. 

 

Figura 1. Produtos avaliados. 
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Linhagem bacteriana, manutenção e ativação das culturas 

A linhagem selvagem de Xanthomonas citri subsp. citri 306, sequenciada 

por da Silva et al. (2002) - Xac WT, foi mantida em meio NYG/50% glicerol a -

80 ºC. Para os experimentos descritos a seguir, a linhagem foi ativada por 

inoculação em meio sólido NYG-ágar (nitrogen-yeast-glycerol: 5g/L
 
de peptona, 

3g/L
 
de extrato de levedura, 2% de glicerol, 15g/L

 
de ágar), a 29 ºC, por 48 

horas.  A seguir, uma alça com a cultura foi transferida para meio líquido (NYG 

sem ágar), que foi incubado a 29 ºC por 16 horas e 200 rpm, resultando no pré-

inóculo.  

 

Testes de eficácia do produto contra Xanthomonas citri subsp. citri 

Os pré-inóculos tiveram suas densidades ópticas ( 600 nm) ajustadas 

para 0,3 e foram em seguida diluídos 100 vezes, com meio líquido, resultando 

em culturas com inóculos iniciais de 106 células/mL. O produto PostFruit foi 

adicionado a 5 mL de cada cultura, em concentrações decrescentes (1% a 

0,0625%). Como controle positivo foi utilizada uma cultura contendo o 

antibiótico Canamicina a 20 µg/mL. O controle negativo foi adicionado de 100 

µL de água destilada autoclavada. As culturas foram mantidas por 4 h a 29 ºC, 

com agitação e, logo depois, 100 µL de cada cultivo foram inoculados em placa 

com meio NYG sólido e incubados por 48 h a 29 ºC, para contagem de 

unidades formadoras de colônias. A ausência de crescimento bacteriano 

indicou atividade bactericida. 

 

Indução de resistência bacteriana 

A predisposição de PosFruit em induzir resistência bacteriana em 

Xanthomonas citri subsp. citri foi avaliada. Para tanto, foram feitos 13 cultivos 

subsequentes (de 5 mL cada) a partir de um inóculo inicial de 106 células/mL. 

Os cultivos apresentavam concentrações de PosFruit variando de 1/8 a 4 MIC 

(MIC=0,125%) e foram feitos em meio líquido, por 24h, a 29 ºC e 200 rpm. 

Após cada cultivo, 100 µL (do cultivo) foram inoculados em placa com meio 
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NYG sólido e incubados por 48 h a 29 ºC, para verificação de 

presença/ausência de colônias; adicionalmente, 500 µL (do mesmo cultivo) 

foram inoculados no meio líquido subsequente. As concentrações de PosFruit 

utilizadas estão representadas no quadro a seguir, como proporções da MIC 

definida para o produto. 

PosFrut – concentração de segurança ≤ 1 MIC 

Cultivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

MICa 1/8 ¼ ½ 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 

a: Proporção em relação à MIC (onde MIC é a concentração inibitória mínima). 

 

Resistência natural/persistência bacteriana 

Culturas bacterianas de 5 mL, com inóculo de 106 células/mL, foram 

cultivadas por 4 h a 29 ºC e 200 rpm, na presença de PosFruit a 0,9 ou 1 MIC. 

Então, 100 µL de cada cultivo foram transferidos para meio NYG sólido e 

incubados por 24 h a 29 ºC, para verificação de presença/ausência de colônias 

persistentes. Nos casos em que houve crescimento de colônias, estas foram 

reinoculadas em 5 mL de meio NYG acrescido do produto PosFruit, na 

concentração de 1 MIC, e incubadas por 24 h a 29 ºC e 200 rpm. Alíquotas de 

100 µL foram retiradas após 4 h, 4,5 h e 24, inoculadas em placa com meio 

NYG sólido e incubadas por 24h a 29 ºC, para verificação de 

presença/ausência de colônias persistentes/resistentes ao PosFruit. 

 

Eficácia em limão Tahiti  

 

Preparo do inóculo. Cultivos de X. citri subsp. citri foram preparados em meio 

NYG líquido a 29 oC, sob agitação de 200 rpm, até atingirem a densidade 

óptica ( 600nm) de 0,3. Após o período de incubação, cultivos foram 

centrifugados durante 7 minutos a 6000 xg e o sobrenadante descartado. As 

células bacterianas foram suspendidas em tampão PBS (58 mM Na2HPO4, 17 

mM NaH2PO4, 68 mM NaCl pH 7,4) e sua densidade óptica novamente 

ajustada para 0,3 (108 células/mL).  
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Preparo dos frutos. Os limões foram separados em grupos distintos de acordo 

com o tratamento. Cada grupo foi composto por 5 subgrupos contendo 3 limões 

cada, em um total de 15 frutos. Todos os frutos foram selecionados de modo a 

apresentarem um tamanho aproximado entre eles. Seguido da seleção, os 

frutos foram lavados com Wash Fruit 5% e água filtrada esterilizada, e secaram 

sobre papel toalha em temperatura ambiente. Após secagem, os frutos foram 

contaminados com a suspensão de X. citri descrita acima (108 células/mL em 

tampão PBS) por aspersão até o ponto de escorrimento. 

 

Processo de sanitização. Os limões contaminados com a bactéria foram 

tratados por aspersão do PosFruit, até o ponto de escorrimento, utilizando-se 

diferentes concentrações do produto (1%, 2% e 5%). O contato com o PosFruit 

foi mantido por 2 minutos, seguindo-se a remoção do excesso de produto com 

auxílio de um secador de cabelos manual, operado com movimentação 

constante, sem o uso de aquecimento, durante 30 segundos. Para o controle, 

utilizou-se aspersão com tampão PBS nas mesmas condições descritas para o 

produto.  

 

Contagem de colônias após sanitização. Seguindo-se secagem dos frutos, 

os subgrupos de limões foram lavados manualmente dentro de sacos plásticos 

durante 5 minutos em tampão PBS. O líquido de lavagem foi coletado em tubos 

de polipropileno de 50 mL e centrifugados a 6000 xg por 7 minutos para 

concentração das bactérias. As células foram dissolvidas em 3 mL de tampão 

PBS e inoculadas em meio NYG ágar seletivo (adicionado de 16 g/mL de 

Kasugamicina e Cefalexina, 50 g/mL de Ciclohexamida). A contagem de 

colônias foi realizada após 72 horas de incubação a 29o C. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Eficácia do produto contra Xanthomonas citri subsp. citri 

A Figura 2 resume os resultados de eficácia e mostra que a contagem 

de unidades formadoras de colônia após tratamento com PosFruit a 0,06% 

mostrou inibição de em média 94,5% no crescimento bacteriano comparado ao 

tratamento controle. Após o tratamento com PosFruit a 0,125% (ou 

concentrações superiores) não houve crescimento de colônias, ou seja, a 

inibição de Xanthomonas citri subsp. citri foi de 100%. O produto apresentou 

atividade bactericida contra Xanthomonas citri subsp. citri, sendo sua 

concentração inibitória mínima (MIC) de 0,125%. 

 

Figura 2. Determinação da concentração inibitória mínima (MIC) do PosFruit. 

No controle +, canamicina (20 µg/mL) foi adicionada ao cultivo e, no controle -, 

água destilada autoclavada foi adicionada ao cultivo. 

 

Indução de resistência bacteriana 

Houve crescimento bacteriano em 100% dos tratamentos com 1/8 MIC e 

em 66,6% dos tratamentos com 1/4 MIC. Nos tratamentos subsequentes, com 

concentração de 1/2 MIC ou superior, não houve crescimento de colônias em 

placa. Conclui-se que, nos testes realizados, o produto não demonstrou 
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capacidade de induzir a resistência bacteriana em Xanthomonas citri subsp. 

citri. 

 

Resistência natural/persistência bacteriana 

 A resistência natural pode ser encontrada em uma população como 

resultado de mutação genética, por exemplo, onde um ou mais indivíduos 

apresentam uma vantagem seletiva quando expostos a um composto. Na 

persistência, indivíduos em uma população reduzem a velocidade do 

metabolismo, de tal forma que não podem ser afetados pela ação de 

determinado composto que atua durante o crescimento. Entretanto, o indivíduo 

persistente não é resistente à pressão seletiva em questão. Uma vez que um 

persistente é identificado e exposto ao composto em novo cultivo, sofrerá os 

efeitos desse composto, evidenciados por uma diminuição ou mesmo completa 

restrição do crescimento celular. O indivíduo resistente, por sua vez, crescerá 

normalmente na presença do composto. 

Em cerca de 66% dos testes realizados houve crescimento de colônias 

de Xanthomonas citri subsp. citri após o tratamento com o produto na 

concentração de 0,9 MIC. Os indivíduos que mantiveram a capacidade de 

crescimento após a dose subletal foram considerados persistentes. No entanto, 

os persistentes não cresceram quando reinoculados na presença de PosFruit 

em concentração igual à MIC (0,125%). Desta forma, não foram detectados 

indivíduos resistentes ao tratamento com PosFruit a 1 MIC em qualquer dos 

testes realizados.  

 

Eficácia em limão Tahiti  

Nos tratamentos realizados com PosFruit a 1% até ponto de 

escorrimento e contato de 2 minutos não houve diminuição do número de 

unidades formadoras de colônias (UFC) quando comparado ao controle (água 

filtrada esterilizada) (Figura 3). No caso dos tratamentos com PosFruit a 2% ou 

5% ocorreu uma diminuição na ordem de 4 a 5 logs (104 a 105 UFC/ml). Deste 

modo, a concentração mínima considerada eficaz na sanitização dos frutos foi  

2% e o tempo mínimo de exposição ao produto de 2 minutos. 
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CONCLUSÕES 

Nas condições laboratoriais acima especificadas:  

1) O produto PosFruit mostrou ação bactericida contra Xanthomonas citri 

subsp. citri; 

2) Não se detectou resistência bacteriana induzida pela exposição prolongada 

ao composto PosFruit; 

3) Não foi observada resistência bacteriana natural ao PosFruit; 

4) PosFruit foi efetivo para sanitização de limão Tahiti por aspersão na 

concentração de 2% até ponto de escorrimento e tempo mínimo de contato de 

2 minutos. 
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