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Introdução 

A murcha bacteriana é considerada uma das doenças que mais provocam danos à agricultura. 

Seu agente causador é uma bactéria chamada Ralstonia solanacearum, uma espécie adaptada à 

diversas regiões do planeta, incluindo regiões tropicais e subtropicais e algumas regiões temperadas. 

Estima-se que cerca de 450 espécies vegetais pertencentes a mais de 54 famílias podem ser infectadas 

pela R. solanacearum. Dentre elas estão culturas de alto valor econômico como, por exemplo, tomate, 

banana, batata, berinjela, pimentão e tabaco (XU et al, 2009). Esta bactéria é facilmente disseminada, 

podendo se propagar através de solo contaminado, água de irrigação e ferramentas. A infecção tem 

início na raiz e se propaga pelo sistema vascular da planta. A consequência típica da infecção é a 

murcha, provavelmente causada pela produção de um polissacarídeo, presente na cápsula bacteriana, 

e que promove a interrupção do fluxo do xilema pelos vasos. 

No estudo aqui apresentado, bacteriófagos que infectam R. solanacearum foram isolados. A 

caracterização molecular sugere que dois desses fagos, identificados como AB12 e AB13, contém  

DNA de fita simples. Dentre os fagos isolados nesse trabalho, apenas esses dois mostraram grande 

estabilidade em condições de laboratório e, desta forma, maior potencial para uso no controle biológico 

de R. solanacearum. Investigações preliminares sobre a capacidade infectiva desses fagos mostraram 

que ambos são capazes de inibir o crescimento de R. solanacearum. No entanto, o trabalho também 

mostrou que a bactéria tem alto poder adaptativo e foi capaz de reestabelecer o crescimento após um 

período entre 24 e 36 horas pós-infecção. Esse trabalho inicial será aprofundado através de 

investigações que contemplem outras condições de infecção, como por exemplo, o uso de doses 

maiores de fagos e de infecções simultâneas com vários fagos. O trabalho de caracterização molecular 

também será aprofundado, com o sequenciamento do genoma dos fagos isolados nesse trabalho. 

 

Material e métodos 

Origem, estocagem e manutenção das cepas. 

As cepas de R. solanacearum utilizadas neste projeto vieram da Coleção de Bactérias 

Fitopatogênicas do Laboratório de Bacteriologia Vegetal do Centro Experimental do Instituto 

Biológico, Campinas, S.P (Tabela 1). As amostras liofilizadas foram inicialmente multiplicadas em 

meio Kelman (KELMAN, 1954, apud FRENCH et al., 1995). Estoques para congelamento foram 

preparados adicionando-se um mL de células na fase exponencial de crescimento a um mL de caldo 

Kelman suplementado com 30% de glicerol.  Essas células foram transferidas para criotubos e   
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mantidas em um freezer a -80°C. Durante o experimento, amostras dos estoques congelados eram 

semeadas com uma alça bacteriológica em ágar Kelman TZC pela técnica de esgotamento. Colônias 

virulentas, ou seja, àquelas de aspecto fluido, de coloração branca a róseo, eram selecionadas 

preferencialmente às colônias não virulentas, que apresentam coloração vermelho intenso. As 

colônias selecionadas eram transferidas para 10 mL de caldo Kelman usando uma agulha 

bacteriológica e incubadas a 30°C sob agitação (120 RPM) em um agitador de bancada (C24 

incubator shaker,  New Brunswick Scientific®) por 24 horas. Após o crescimento, as amostras eram 

mantidas sob-refrigeração e utilizadas por um período de até um mês.   

   

Tabela 1:  Relação das cepas de R.  solanacearum  utilizadas nesse trabalho 

Identificação Informações sobre a linhagem 

292 E.R. French  
ex A. Kelman 60-1, from Lycopersicon esculentum, 1953, USA, (= ICMP 
1727; NCPPB 325; ATCC 11696; LMG 2299). Type strain. 

 
624 ¬ T.L. Krügner E-1 

from Eucaliptus urophyla, 1987, Brazil. Biovar II. (= ICMP 9602). 

1677 ¬ R.L. Mariano A2-1 
from Lycopersicon esculentum, 2001, Brazil 

2001 ¬ R.A. Coelho Neto V-2 
from Lycopersicon esculentum, 2000, Brazil 

   

Soluções e meios de cultura 

Meio Kelman (KELMAN, 1954, apud FRENCH et al., 1995) utilizado na manutenção e na 

estocagem das cepas de R. solanacearum foi preparado no laboratório na forma líquida (1% 

peptona, 0,25% dextrose e 0,1% de ácido casamino) ou sólida (com 1,8% ágar).  Para o preparo de 

meio Kelman TZC ágar, o corante Cloreto de Tetrazólio (TZC) foi adicionado (0,005%) no meio sólido 

mantido a 50oC, imediatamente antes do plaqueamento.    

Tampão SM foi utilizado para diluir fagos e amostras de solo ou sedimento que foram 

submetidas ao processo de triagem para o isolamento de fagos. A composição para o preparo de 1 

litro desta solução tampão é a seguinte: 5,8 g de NaCl, 2g de MgSO4 7H20, 50 ml 1M Tris HCl pH7.4, 
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5,0 ml gelatina a 2%. O tampão foi acondicionado em frascos de borosilicato e autoclavado a 121oC, 

por 15 minutos.  

Solução salina peptonada foi utilizada nas diluições seriadas das amostras bacterianas, uma 

etapa do procedimento de contagem pelo método de Unidades Formadoras de Colônia (UFC). Para 

o preparo de 1 litro, 1 grama de peptona e 8,5 gramas de cloreto de sódio foram dissolvidos em água 

destilada e o pH ajustado para 7.0.  O tampão foi autoclavado a 121oC, por 15 minutos.  

Coleta e processamento de amostras  

Amostras de solo e de sedimento foram coletadas em locais potencialmente colonizados por 

R. solanacearum, o que incluiu solo rico em matéria orgânica, sedimento de rios e  material vegetal 

proveniente de minhocário.  

  A primeira etapa do processamento foi a homogeneização do material coletado. Para isso, 

as amostras foram diluídas em tampão SM na proporção de uma parte da amostra para quatro 

partes do tampão. A mistura foi homogeneizada vigorosamente e a suspensão mantida em uma 

estufa de bancada (C24 incubator shaker,  New Brunswick Scientific®) com leve agitação (60 RPM) à 

temperatura ambiente por um período de 24 horas. Após este período, a suspensão foi 

centrifugada por 10 minutos a 4.000 x g (Centrífuga Hitachi, modelo CR22G), o sobrenadante foi 

coletado e armazenado sob-refrigeração em frascos de borosilicato ou em tubos tipo “Falcon” de 

50 ml. Após este breve processamento inicial, as amostras foram submetidas ao processo de 

“enriquecimento”. 

Enriquecimento da amostra 

A etapa de enriquecimento tem como objetivo aumentar a concentração de fagos que 

possam estar presentes em amostras coletada do ambiente (GILL; HYMAN 2010). O procedimento 

utilizado aqui é uma adaptação daquele descrito por Pringsulaka e colegas (2004).  Um volume de 

50 mL das amostras processadas foi adicionado a 50 mL de caldo Kelman 2x (ou seja, meio de 

cultura feito com o dobro da concentração normal dos seus componentes). Em seguida,  20 mL  de 

células de R. solanacearum na fase exponencial de crescimento foram semeadas nessa mistura de 

meio de cultura e amostra processada.  O frasco com esse material foi transferido para uma estufa 

de bancada com agitação (C24 incubator shaker,  New Brunswick Scientific®)  onde a amostra 

permaneceu a 30oC, com agitação de 60 rpm, por um período de 24 horas.  Após esse período, o 

material foi transferido para tubos tipo “Falcon” de 50 ml e submetido à centrifugação por 10 min. 

a 2.000 x g (Centrífuga Hitachi, modelo CR22G). O sobrenadante foi coletado e filtrado em filtros 
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para seringa (0,22 µm, JET BIOFIL®) feitas com membranas de Polyvinylidene fluoride (PVDF) para a 

remoção de fragmentos de células. 

 

Triagem das amostras enriquecidas. 

A técnica de inoculação por microgotas (ADAMS, 1959) foi utilizada nos ensaios para checar 

a presença de bacteriófagos nas amostras que passaram pelo processo de enriquecimento.  A 

sobrecamada foi preparada adicionando-se cerca de 1 mL de células de R. solanacearum na fase 

exponencial de crescimento a 4 mL de caldo Kelman contendo 0,25% de agarose (Agargen®) ultra 

pura (MULLAN et al., 2002). Para evitar a solidificação, o meio com agarose foi mantido a 50oC até 

ser adicionado às células bacterianas. A mistura de células e meio com agarose foi homogeneizada 

e vertida na superfície de placas com ágar Kelman. As placas com a sobrecamada foram mantidas 

destampadas por cerca de 30 minutos no fluxo laminar para secagem.  Após este período, alíquotas 

de 20 microlitros do filtrado resultante do enriquecimento foram inoculadas em pontos específicos 

da superfície da sobrecamada. As placas de Petri foram transferidas para uma estufa (Quimis®) e 

incubadas por 48 horas a 30oC.  O surgimento de placas de lise indicou a presença de bacteriófagos 

na amostra.   

 

Isolamento e purificação dos bacteriófagos 

 Amostras que produziram placas de lise na etapa de triagem foram submetidas a uma 

diluição em série para permitir o isolamento e a purificação dos fagos. Um volume de 50 microlitros 

da amostra filtrada foi diluído em 450 microlitros de tampão SM para a primeira diluição. Diluições 

subsequentes foram preparadas com tampão SM até se obter diluições de 1 x 107.   Um volume de 

100 microlitros do fago diluído foi adicionado diretamente a 1 mL de células de R. solanacearum na 

fase exponencial de crescimento. As células com os fagos foram incubadas à 30oC por 30 minutos 

sob agitação (120 RPM) em agitador de bancada (C24 incubator shaker,  New Brunswick 

Scientific®). Um volume de 4 mL de caldo Kelman pré-aquecido contendo 0,25% de agarose 

(Agargen) ultrapura foi adicionado às células para o preparo de uma sobrecamada. As placas de 

Petri foram transferidas para uma estufa para cultura bacteriológica (Quimis®) e incubadas por 48 

horas à 30oC.   
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Este procedimento foi repetido com várias diluições do fago, até se obter culturas nas quais 

as placas de lise estavam dispersas, possibilitando o isolamento das mesmas. Uma lâmina de bisturi 

esterilizada foi utilizada para remover pedaços do gel contendo placas de lise individualizadas. O 

pedaço de ágar foi transferido para um microtubo contendo 1 mL de tampão SM.  Este material foi 

macerado com uma ponteira e incubado com agitação intensa (400 RPM) em um agitador de 

bancada para microtubos (Quimis®) por cerca de duas horas. Após este procedimento a amostra foi 

mantida sob refrigeração por 24 horas e depois submetida à centrifugação a 5 x 1000 g por um 

período de 10 minutos. O sobrenadante, contendo as partículas virais, foi transferido para um 

microtubo estéril.  As amostras assim purificadas foram diluídas em série e o processo de 

purificação repetido duas vezes para a obtenção de clones virais uniformes, ou seja, uma amostra 

constituída de apenas um tipo viral (MILLER, 1998).  

 

Multiplicação e determinação dos títulos dos estoques de fagos selecionados. 

   Um total de 100 microlitros de fagos purificados na etapa descrita anteriormente foi usado 

na infecção de cerca de 10 mL de células de R. solanacearum em fase exponencial de crescimento 

em caldo Kelman.  O frasco com a cultura foi incubado por um período de 48 horas a 30oC com 

agitação (120 RPM) em um agitador de bancada (C24 incubator shaker,  New Brunswick Scientific®). 

A cultura foi transferida para tubos tipo “falcon” de 15 mL e  submetida a centrifugação por  10 

minutos a 4.000 x g (centrífuga modelo CR22G , Hitachi®).  O sobrenadante foi removido e filtrado 

em unidades filtrantes para seringa (0,22 µm, JET BIOFIL®) feitas com membranas de Polyvinylidene 

fluoride (PVDF) para a remoção de fragmentos de células.  Os filtrados obtidos foram submetidos  

à titulação realizada em triplicata. As amostras diluídas foram utilizadas para infectar células de  

R. solanacearum pela técnica de inoculação de microgotas (ADAMS, 1959). 

 

Avaliação da capacidade inibitória dos fagos purificados 

O procedimento utilizado nos ensaios biológicos foi semelhante ao descrito por Gupta e 

Prassad (2011). Os experimentos com os fagos foram realizados em triplicatas. Dois mL do estoque 

da cepa R. solanacearam 624 mantido sob refrigeração foi diluído em 8 mL de caldo Kelman. Essa 

cultura foi incubada a 30oC por 48 horas para que atingisse o estado estacionário de crescimento. 

Essa cultura foi transferida para um frasco tipo Schott com 90 mL caldo Kelman estéril e então 
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incubada em um agitador de bancada (C24 incubator shaker,  New Brunswick Scientific®) por um 

período de 30 min. à 30oC com agitação (120 RPM). Após este período, duas alíquotas de 30 mL foram 

transferidas para dois frascos tipo Schott estéreis e inoculadas com os fagos AB12 e AB13. As culturas 

com fagos foram homogeneizadas e transferidas em alíquotas de 10 mL para seis tubos, três com 

células inoculadas com AB12 e três com células inoculadas com AB13. Três tubos controles foram 

preparados, cada um com 10 mL de células não inoculadas com fagos.  

O momento no qual os fagos foram inoculados nas culturas foi chamado de tempo “zero” 

(t=0).  O número de células viáveis em t=0 foi estimado pelo método de Unidades Formadoras de 

Colônias por mL (UFC/mL).  Esse procedimento foi realizado em duas etapas. Na primeira, foi 

empregado uma adaptação do método de avaliação de células viáveis por UFC/mL  na qual 

microgotas das diluições seriadas foram inoculadas no ágar Kelman.  Essa análise preliminar 

permitiu avaliar as diluições que deveriam ser empregadas na contagem pelo método tradicional, 

ou seja, naquele que 60 microlitros é inoculado na placa de Petri pelo método de espalhamento.  

Estimativas do crescimento das culturas foram feitas pela absorbância medida em 600 nm 

(OD600) usando o espectrofotômetro Nanodrop 2000c (Themo Scientific). Essas análises foram 

feiras em seis períodos, no momento da infecção (t=0) e nos períodos de 3, 6, 9, 24, 36 e 48 horas 

pós infecção (t1, t2, t3, t4, t5 e t6, respectivamente).   

 

Caracterização molecular 

As extrações de ácido nucleico viral foram realizadas de acordo com o procedimento 

descrito por Su e colaboradores (1998). Células de R. fermentum em fase exponencial de 

crescimento foram infectadas com valores baixos de Multiplicidade de Infecção (MOI) e mantidas a 

30oC, com agitação por um período de 48 horas. Após este período, as células foram submetidas à 

centrifugação (4000 x g por 10 min.) em tubos tipo Falcon de 15 mL. O sobrenadante foi transferido 

para outro tubo ao qual foi adicionado 1/50 (vol/vol) de 2M ZnCl2 seguida de incubação a 37°C por 

15 minutos. A adição do cloreto de zinco favorece a precipitação dos fagos que, após o período de 

incubação, foram submetidos a centrifugação a 15000 x g, por 2 horas.  O precipitado formado foi 

ressuspendido em tampão TENS (50 mM Tris-HCl, pH 8, 100 mM EDTA, 100 mM NaCl e 0,3% SDS) 

ao qual foi adicionado proteinase K (concentração final de 100 µg/mL). A mistura foi incubada 55°C 

por 16 horas.  No dia seguinte, o material genético foi separado das proteínas desnaturadas pela 

extração com Fenol/Clorofórmio/Álcool Isoamílico e em seguida precipitado com etanol ou 
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isopropanol. Os ácidos nucleicos obtidos foram analisados pela técnica de eletroforese em géis de 

agarose usando procedimentos padrão (SAMBROOK; FRITSCH; MANIATIS; 1989) 

Aproximadamente 500 nanogramas de ácido nucleico viral foi tratado com enzimas DNAse 

(DNase I, amplification grade, Sigma-Aldrich) ou com RNase (Ribonuclease A, Fermentas), seguindo 

as instruções dos fabricantes. As amostras foram incubadas por até 2 horas a 37°C. O material tratado 

com as enzimas foi submetido a análise eletroforética em géis de agarose. A análise com as enzimas 

de restrição EcoRI, HindIII e BamHI foram realizadas de acordo com as instruções do fabricante (New 

England Biolabs). 

 

Resultados e discussão 

Isolamento e purificação dos fagos 

Um total de 15 amostras biológicas obtidas de diversos ambientes foi submetido à triagem 

para o isolamento de fagos (Tabela 1).  Fagos para a cepa R. solanacearum 624 foram encontrados 

em 10 amostras biológicas, obtidas de 4 regiões diferentes (Tabela 1 e fig. 1). O que sugere uma 

ampla ocorrência dessa cepa bacteriana nas regiões onde as amostras foram coletadas. Fagos  

para a cepa R. solanacearum 1677 foram encontrados em apenas 3 amostras biológicas obtidas  

na região de Águas de São Pedro (Tabela 1 e fig. 2). Não foram encontrados fagos para a cepa  

R. solanacearum 2001 (Tabela 1). 

O temor “purificação” dos fagos refere-se ao preparo de amostras nas quais apenas um tipo 

de fago esteja presente.  Nesse processo de clonagem, as amostras de fagos foram inicialmente 

submetidas a diluição seriada em tampão SM e em seguida foram inoculadas em  uma cultura  

de R. solanacearum. A infecção com fago diluído resultou na formação de placas isoladas que  

foram removidas com um bisturi (Fig. 3). Os fagos foram removidos desse pedaço de gel por eluição  

e identificados como de “primeira passagem”, indicando que foram submetidos a uma etapa de 

purificação. Os fagos da primeira passagem foram submetidos duas vezes ao processo de 

purificação, resultando em estoque de fagos de “segunda passagem” e de “terceira passagem”.  

Esses últimos são considerados estoque puros, ou seja, tem alta probabilidade de apresentarem 

apenas um tipo de fago (MILLER, 1998) 

Durante a etapa de purificação, verificou-se que vários dos fagos isolados eram instáveis.  

Os títulos desses fagos reduziram-se rapidamente durante o armazenamento e vários deles se 
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tornaram inativos quando mantidos por sob-refrigeração por quatro semanas. Por outro lado,  

os fagos AB12 e AB13 se mostraram muito estáveis. Esses isolados foram purificados até a terceira 

passagem e utilizados nos estudos subsequentes. 

 
 
Tabela 1.  Relação das amostras biológicas coletadas durante o projeto e resultado da infecção com 
as três cepas de R. solanacearum.  O local da coleta é indicado na segunda coluna (origem). 
Macaene é um sítio de produção orgânica, localizado em Vinhedo, SP.  Amostras foram obtidas do 
Minhocário da Universidade Presbiteriana Mackenzie, campus Higienópolis. Amostras também 
foram coletadas em sítios de lazer localizados em São Roque, Araçoiaba e Águas de São Pedro. 
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Fig. 1. Isolamento de fagos de amostras biológicas. Fagos da R. solanearum cepa 624 foram 
encontrados em 4 localidades: Macaene (A), São Roque (B), Araçoiaba (C) e Águas de São Pedro (D). 
As placas de lise são indicadas com setas. 

 

 

 

 

Fig. 2. Isolamento de fagos de amostras biológicas. Fagos da R. solanearum cepa 1677 foram 
encontrados apenas nas amostras colidas em Águas de São Pedro. As placas de lise são indicadas com 
setas. 
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Figura 3. Purificação de placas de lise. Amostras diluídas do fago inoculadas em células  
de R. solanacearum produziram placas de lise dispersas, como a placa indica pela seta (A).   
Placas isoladas foram removidas recordando um segmento do gel (B). 
 
 

Multiplicação e titulação de fagos da terceira passagem 

 
Os fagos AB12 e AB13 foram purificados até a terceira passagem e, em seguida, um estoque 

de aproximadamente 25 mL de fagos foi preparado para uso nos ensaios biológicos. O título desses 

estoques foi avaliado usando diluições dos fagos e inoculações por microgotas na superfície de 

sobrecamadas de R. solanacearum 624 (Fig. 4).  Quatro repetições das diluições e dos ensaios por 

microgotas foram feitas para o fago AB12 e três repetições para o fago AB13 (Tabela 2). O título, 

em Unidades Formadoras de Placas (UFP) por mL foi calculado tomando por base a média das 

placas formadas nas diluições 106 e 10 7 (Tabela 3).   

 
 

 

Figura 4. Titulação dos estoques de fagos. Diluições dos fagos AB12 (A) e AB13 (B) foram inoculadas 
em sobrecamadas da cepa R. solanacearum 624 pelo método de microgotas. 
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Tabela 2. Resultados dos ensaios para estimativa dos títulos dos estoques dos fagos AB12 e AB13.  
O número de placas de lise formadas após a inoculação de 20 µL do fago diluído é indicado de 
acordo com a diluição usada (1 x 106 ou 1 x 107). 
 

 

 

Tabela 3: Estimativa dos títulos das amostras AB12 e AB13. Os títulos foram calculados tendo por 
base o número médio de placas de lise observadas nas diluições 1 x 106  e 1 x 107.  

 
*fator de inóculo – ajusta a fração do mL que foi usada na inoculação por microgotas (20 microlitros). 

 

Ensaios biológicos com os fagos AB12 e AB13 

Os ensaios biológicos aqui apresentados foram realizados com doses de um milhão e três 

milhões de UFP/mL dos fagos AB12 e AB13, respectivamente. Nesses ensaios, a concentração inicial 

(t=0) de células viáveis da cepa R. solanacearum 624 de aproximadamente 2,33 x 108 UFC/mL.  A 

concentração bacteriana foi avaliada através de uma adaptação do método original de contagem 

de Unidades Formadoras de Colônias (Fig. 5). Os resultados obtidos nesse ensaio são apresentados 

na Tabela 4. 

Ambos os ensaios biológicos mostraram que nas condições usadas nesses estudos ambos os 

fagos têm capacidade de inibir a infecção por um período de aproximadamente 24 horas. Após esse 

período, observou-se uma recuperação da população bacteriana infectada com o fago, 
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evidenciando uma alta capacidade adaptativa dessas bactérias, provavelmente devido ao 

mecanismo de defesa CRISPR.  

 

 

Fig. 5. Contagem bacteriana em t=0.  A concentração da cultura bacteriana em t=0 foi estimada por 
uma adaptação do Método de Unidades Formadoras de Colônias por mL. O teste foi realizado em 
triplicatas. 

 
 
 
 
Tabela 4. Estimativa da população bacteriana em t=0.  

 
*fator de inóculo – ajusta a fração do mL que foi usada na inoculação por microgotas (20 microlitros). 
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Fig. 6. Avaliação da capacidade inibitória do fago AB12. A capacidade inibitória do fago AB12 foi 

avaliada com um MOI de 0,004.  A densidade da população bacteriana foi avaliada pela absorbância 

em 600 nm (OD600) avaliada em vários períodos pós infecção.  
 

 

 

 

Fig. 7. Avaliação da capacidade inibitória do fago AB13. A capacidade inibitória do fago AB12 foi 

avaliada com um MOI de 0,012. A densidade da população bacteriana foi avaliada pela absorbância 

em 600 nm (OD600) avaliada em vários períodos pós infecção. 
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Caracterização molecular 

 O material genético das amostras AB12 e AB13 foram extraídos com sucesso (Fig. 8)  

e o tratamento desses ácidos nucleicos com as enzimas DNase e RNase evidenciou que o genoma 

de ambos os fagos é constituído de DNA (Fig. 9). Esses DNAs foram tratados com as enzimas de 

restrição EcoRI, HindIII e BamHI, sendo que nenhuma delas resultou na digestão do DNA.  

Resultado que sugere amostras de DNA fita simples. Novos estudos precisam ser realizados para 

confirmar essa última hipótese.  

 
 

 
Fig. 8. Eletroforese em gel de agarose  (1%) das amostras de ácidos nucleicos extraídos dos fagos 
AB12 e AB13. Posição das amostras nas canaletas: canaleta 1: DNA padrão Lambda/HindIII; 
canaleta 2:  10 µL de amostra AB12; canaleta 3: 10 µL de amostra AB13. 
 
 
 

 
 
Fig. 9. Eletroforese em gel de agarose (1%) das amostras de ácidos nucleicos tratadas com as 
enzimas DNase e RNase. Posição das amostras nas canaletas: canaleta 1: DNA padrão Lambda; 
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canaleta 2:  10 µL de amostra AB13 controle; canaleta 3:  10 µL de amostra AB13 tratada com 
DNase; canaleta 4:  10 µL de amostra AB13 tratada com RNase; canaleta 5:  10 µL de amostra AB12 
controle; canaleta 6:  10 µL de amostra AB12 tratada com DNase;  6:  10 µL de amostra AB12 
tratada com RNase. 
 

Conclusões e próximas etapas do trabalho. 

No presente trabalho foi possível isolar fagos que tem alta estabilidade em condições de 

laboratório e que mostraram ser altamente virulentos contra R. solanacearum. As investigações 

aqui apresentadas serão aprofundadas nos próximos meses. Esses estudos serão focados em 

ensaios biológicos, como o que foi apresentado nas figuras 6 e 7.  Novos ensaios serão realizados 

com diferentes doses virais e usando os fagos AB12 e AB13 em uma mesma infecção.  

Os fagos AB12 e AB13 foram obtidos de amostras coletadas em locais diferentes de uma 

chácara em Araçoiaba, SP (Tabela 1). Nossa caracterização preliminar mostrou que ambos são fagos 

de DNA (Fig. 9) e, possivelmente, de DNA fita simples (dados não apresentados). Logo, é possível 

que sejam isolados de uma mesma espécie de fago. Estudos moleculares mais aprofundados serão 

realizados na continuação deste projeto. Nesse estudos, o genoma dos fagos AB12 e AB13, assim 

como o genoma de outros dois fagos isolados previamente no nosso laboratório, serão 

determinados. Isso será possível através de uma colaboração com o laboratório do Dr. Bergmann 

Moraes Ribeiro, da Universidade de Brasília. O DNA para o sequenciamento já foi purificado (Fig. 

10) e em breve será enviado para o laboratório do Dr. Bergmann.  

 

Fig. 10. Fig. 9. Eletroforese em gel de agarose (1%) das amostras de DNA extraídas de fagos que 

infectam a cepa R. solanacearum 624 (fagos AB12 e AB13) e acepa R. solanacearum 1677 (fagos Az 

e 1D) e quantificação desses DNAs pela absorbância. 
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