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Xylella fastidiosa (Xf) é considerada uma das bactérias fitopatogénicas mais perigosas do mundo, tendo a 

capacidade de colonizar o xilema de inúmeras espécies agrícolas, ornamentais e florestais. É responsável por 

uma vasta gama de doenças com enorme impacto económico e ambiental, sendo assim classificada como 

organismo de quarentena. O primeiro surto de Xf na Europa foi declarado em 2013 em oliveiras no sul de 

Itália, região de Apúlia, tendo sido posteriormente detetada em França, Alemanha e Espanha. Em 2019, foi 

confirmada a presença de Xf em Portugal, num jardim público em Vila Nova de Gaia, numa sebe ornamental 

de Lavandula dentata, tendo sido a zona demarcada alargada aos Concelhos do Porto, Maia, Santa Maria da 

Feira, Espinho, Gondomar e Matosinhos. Recentemente foi detetada numa amostra de Salvia rosmarinus em 

operadores económicos em Tavira e Sintra. 

A Xf coloniza dois habitats distintos, o xilema das plantas hospedeiras e o tubo digestivo de insetos sugadores 

de seiva, disseminando-se através dos insetos vetores e por propagação vegetativa. As bactérias multiplicam-

se no xilema resultando na formação de biofilmes que bloqueiam o transporte de água e nutrientes. A 

capacidade de infetar muitas espécies de plantas e a falta de tratamentos eficazes, tornam o controle das 

infeções por Xf muito desafiante, exigindo um conjunto de estratégias para evitar a disseminação da bactéria 

e para o desenvolvimento de ferramentas capazes de detetar precocemente Xf.                                                    

O papel central do microbioma associado à planta na manutenção da saúde do hospedeiro é determinante, 

no entanto, pouco se sabe sobre a diversidade e estrutura destas comunidades de microrganismos endófitos. 

A procura de alternativas para uma agricultura sustentável é hoje uma estratégia prioritária para o controle 

de muitas doenças das plantas. Neste contexto, o principal objetivo deste trabalho é identificar e caracterizar 

o microbioma endófito de hospedeiros endémicos de Xf em Portugal e de culturas com interesse económico, 

de forma a identificar possíveis grupos que modulem a infeção. Em paralelo, pretende-se isolar o organismo 

e caracterizá-lo geneticamente.  
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