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RESUMO 

Infecção natural de algumas plantas hospedeiras do tomato chlorosis virus, quantificação 

viral e importância como fontes de inóculo para Bemisia tabaci MEAM1 

O tomateiro (Solanum lycopersicum L.) é uma das hortaliças mais cultivadas no 
mundo e apresenta uma grande importância econômica e social no Brasil. Entre as 
diferentes viroses que afetam a cultura, o amarelão do tomateiro, causado pelo 
crinivirus tomato chlorosis virus (ToCV), tem ganhado maior atenção na última 
década. O controle do vetor, o aleyrodideo Bemisia tabaci MEAM1 não tem sido 
eficiente para o controle da incidência da doença. Tampouco existem 
variedades/híbridos resistentes a esse crinivirus. Alternativas de manejo com enfoque 
nas fontes de inóculo são necessárias. Os objetivos deste trabalho foram: quantificar o 
ToCV em plantas de algumas hospedeiras e em adultos de B. tabaci MEAM1 após a 
aquisição do vírus nessas plantas; avaliar a taxa de transmissão e retenção do vírus no 
vetor após aquisição nas diferentes hospedeiras; avaliar no campo a taxa de infecção 
natural do ToCV em plantas de algumas hospedeiras do crinivirus e a preferência para 
oviposição da B. tabaci MEAM1 e identificar as plantas de diferentes espécies 
naturalmente infectadas com o ToCV na região produtora de tomate em Sumaré, SP. 
Dois isolados do ToCV, coletados em Sumaré (SP, BR) e Suwannee (FL, USA), 
respectivamente, foram utilizados para infectar plantas de espécies cultivadas e de 
daninhas locais de cada país.  O título viral no tecido foliar e em adultos de B. tabaci 
MEAM1, após aquisição do vírus em plantas das diferentes hospedeiras, foi 
quantificado por qPCR. Para o isolado brasileiro do ToCV, a maior concentração 
ocorreu em tomateiro, seguida por Physalis angulata, Datura stramonium e Solanum 
melongela. Para o isolado norte americano, as maiores concentrações foram detectadas 
em Physalis acutifolia, Spinacea oleracea e Chenopodium capitatum, significativamente maiores 
do que em Solanum americanum, S. nigrum e tomateiro. Houve correlação positiva entre 
o número estimado de cópias virais do isolado brasileiro na planta fonte de inóculo e 
no vetor. Também houve correlação positiva entre o número de cópias estimada do 
vírus no vetor e o número de tomateiros inoculados e infectados. O ToCV foi 
eficientemente transmitido a partir das diferentes plantas hospedeiras para tomateiro, 
por meio de B. tabaci MEAM1, que reteve os dois isolados virais por três dias. As taxas 
de infecção natural do ToCV em diferentes plantas hospedeiras foram de 71,6% para 
P. angulata, 38,8% para S. tuberosum, 35,5% para S. americanum, 27,5% para tomateiro e 
D. stramonium, 26,7% para Nicotiana tabacum, 3,3% para Solanum melongela e zero % para 
Capsicum annuum e Chenopodium album. Entre plantas de 45 espécies, representando 11 
famílias, somente algumas de S. americanum, S. sisymbriifolium e C. album foram 
encontradas infectadas naturalmente com o ToCV na região de Sumaré (SP). O 
conhecimento da suscetibilidade natural de plantas sabidamente hospedeiras do ToCV, 
bem como a interação com a B. tabaci MEAM1 são fundamentais para a elaboração de 
estratégia de manejo da doença com base no controle de plantas fontes de inóculo 
próximas das plantações. 

Palavras-chave: Crinivirus, Solanum lycopersicum, Tomateiro, Epidemiologia 
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ABSTRACT 

Natural infection of some tomato chlorosis virus host plants, viral quantification and 

importance as inoculum sources for Bemisia tabaci MEAM1 

Tomato (Solanum lycopersicum L.) is one of the most cultivated vegetables in the 
world and has a great economic and social importance in Brazil. Among the different 
virus diseases that affect the crop, tomato yellowing diseased, caused by the crinivirus 
tomato chlorosis virus (ToCV), has gained attention in the last decade. The control of 
the vector, Bemisia tabaci MEAM1 has not been efficient to control the incidence of the 
disease. There are no ToCV resistant tomato varieties / hybrids. Therefore, 
management alternatives focusing on sources of inoculum are needed. The objectives 
of this work were: to quantify ToCV in some host plants and in adults of B. tabaci 
MEAM1 after virus acquisition in these plants; to evaluate the transmission and 
retention rate of the virus in the vector after acquisition in the same hosts; to evaluate, 
under field conditions, the rate of natural infection of ToCV in ToCV-susceptible 
hosts and the preference for oviposition of B. tabaci MEAM1, and to identify plants of 
different species naturally infected with ToCV in the tomato producing region in 
Sumaré, state of São Paulo. Two ToCV isolates, collected in Sumaré (SP, BR) and 
Suwannee (FL, USA), respectively, were used to infect different ToCV-susceptible 
hosts. The viral titer in leaf tissue of ToCV-susceptible hosts and in adults of B. tabaci 
MEAM1, after virus acquisition in these hosts, was quantified by qPCR. For the 
Brazilian isolate of ToCV, the highest virus concentration occurred in tomato plants, 
followed by Physalis angulata, Datura stramonium, and Solanum melongela. For the North 
American isolate, the highest concentrations were detected in Physalis acutifolia, Spinacea 
oleracea and Chenopodium capitatum, which were significantly higher than in Solanum 
americanum, S. nigrum, and tomato. There was a positive correlation between the 
estimated number of viral copies of the Brazilian isolate of ToCV in the plant source 
of inoculum and in the vector. There was also a positive correlation between the 
estimated copy number of the virus in the vector and the number of 
inoculated/infected tomato plants. The crinivirus was efficiently transmitted from 
different ToCV-susceptible host plants by B. tabaci MEAM1, which retained the two 
viral isolates for three days. The natural infection rates of ToCV in different host plants 
were 71.6% for P. angulata, 38.8% for S. tuberosum, 35.5% for S. americanum, 27.5% for 
tomato and D. stramonium, 26.7% for Nicotiana tabacum, 3.3% for Solanum melongela and 
zero percentage for Capsicum annuum and Chenopodium album. Among plants of 45 
species, representing 11 families, only some from S. americanum, S. sisymbriifolium and C. 
album were found naturally infected with ToCV in the region of Sumaré, state of São 
Paulo. Knowledge of the natural susceptibility of known ToCV-host plants, as well as 
the interaction with B. tabaci MEAM1 are fundamental for the establishment of disease 
management strategy based on the control of external sources of inoculum. 

Keywords: Crinivirus, Solanum lycopersicum, Tomato, Epidemiology 
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1. INTRODUÇÃO 

O tomate está no ranking dos frutos oleícolas mais consumidos em todo o mundo. A 

produção mundial dessa olerícola teve um aumento nas últimas décadas. De acordo com os dados 

da FAO (2017), a produção mundial de tomate teve um aumento de 33% nos últimos 10 anos. Os 

principais produtores no mundo são a China (45%), a Índia (16%), a Turquia (10%), os Estados 

Unidos (8%), o Egito (5%), o Iran (5%), a Itália (5%), a Espanha (4%), o México (3%) e o Brasil 

(3%). A produção de tomate apresenta relevância econômica para a indústria alimentícia e o 

agronegócio brasileiro, sendo que da cadeia produtiva do tomate industrial são fornecidos insumos 

para outras atividades industriais e culinárias. 

O cultivo do tomateiro (Solanum lycopersicum), por sua vez, tem entre as principais limitantes 

as doenças causadas por vírus. Atualmente, as mais comuns encontradas nos campos de tomateiros 

no Brasil são aquelas causadas por tospovirus, begomovirus e pelo crinivirus tomato chlorosis virus 

(ToCV). Os tospovirus são transmitidos por tripes, enquanto os begomovirus e o ToCV são 

transmitidos por Bemisia tabaci MEAM1, predominante nas plantações de tomateiro. Para o controle 

do mosaico dourado, causado predominantemente pelo begomovirus tomato severe rugose mosaic 

vírus (ToRSV) há variedades/híbridos resistentes/tolerantes, porém, inexistem para o caso do 

amarelão causado pelo crinivirus. O ToCV, além do tomateiro, infecta sistemicamente plantas de 

120 espécies vegetais cultivadas e da vegetação espontânea (FIALLO‐OLIVÉ & NAVAS‐

CASTILLO, 2019: FARIÑA et al., 2019: ABDEL-SALAM et al., 2019) que podem, em teoria, 

servir de fontes de inóculo para o vetor. Na ausência de alternativas eficientes e duradoiras para o 

controle de doença, os produtores, no geral, utilizam intensivamente o controle químico do vetor 

como estratégia adicional para minimizar a incidência e os danos causados pelo mosaico dourado 

e o amarelão do tomateiro. Apesar de os inseticidas no geral promoverem controle efetivo de B. 

tabaci MEAM1, não são eficientes para o controle da transmissão do ToSRV e do ToCV, 

especialmente a transmissão primária, decorrente do influxo continuo de insetos virulíferos, pois 

estes podem transmiti-los antes de serem mortos pelo produto (GOUVÊA et al., 2017; MACEDO 

et al. 2019). Sendo um cultivo que demanda muita mão de obra, as práticas agrícolas, especialmente 

as aplicações de defensivos precisam ser feitas de maneira eficiente e racional, de forma a evitar 

grande número de aplicações que podem resultar em aumento no custo de produção, danos diretos 

à saúde dos trabalhadores e posteriormente aos consumidores, além de prejuízos ambientais. O 

uso racional de inseticidas além de resultar em benefícios aos trabalhadores e consumidores, 

minimizará os danos ao meio ambiente e os custos de produção do produtor. 
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Diante disso, o manejo das fontes externas de inóculo desses vírus é vital para reduzir ou 

atrasar a incidência de viroses nas plantações, podendo contribuir para redução significativa do uso 

de inseticidas para o controle do vetor. Assim, os principais objetivos desse trabalho foram: 

quantificar o ToCV em plantas de algumas hospedeiras e em adultos de B. tabaci MEAM1 após 

aquisição do vírus nessas plantas, avaliar a taxa de transmissão e retenção do vírus no vetor após 

aquisição nas plantas das diferentes espécies, avaliar experimentalmente a taxa de infecção natural 

do ToCV em plantas de algumas hospedeiras do crinivirus e a preferência para oviposição da B. 

tabaci MEAM1 e identificar as plantas das principais espécies naturalmente infectadas com o ToCV 

na região produtora de tomate em Sumaré, SP. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Importância da cultura do tomateiro 

O tomateiro (Solanum lycopersicum) pertence à família Solanaceae, que abriga mais de 3000 

espécies, muitas de importância econômica, tais como batateira, berinjela, pimentão, tabaco, 

petúnia e Physalis (BERGOUGNOUX, 2014). Solanum é provavelmente o gênero economicamente 

mais importante, pois várias espécies são exploradas economicamente para alimentação ou extração 

de compostos utilizados em medicamentos (WEESE & BOHS, 2007). Importado da região andina 

para a Europa no século 16, hoje, o tomateiro é muito difundido e representa a olerícola 

economicamente mais importante do mundo (BERGOUGNOUX, 2014). A importância do 

consumo do tomate está relacionada ao seu valor nutritivo, pois é rico em vitaminas A, C e K 

(MARANCA, 1981). Possui em sua composição o licopeno, que é o principal carotenoide 

transportado no sangue com propriedades antioxidantes, o que traz benefícios à saúde humana. 

Seus efeitos benéficos na prevenção de doenças, principalmente o câncer e patologias cardíacas são 

muito estudados (LEVI & SHARONI, 2004). 

A produção mundial de tomate teve uma expansão acentuada nos últimos anos, cuja causa 

é atribuída à industrialização em larga escala, ao aumento da demanda por alimentos preparados 

nas diversas formas, às refeições fora do domicílio, etc. (DIEESE, 2010). Devido às características 

intrínsecas da produção, beneficiamento, processamento e comercialização, os cultivos de 

tomateiro são destinados ao consumo in natura e ao abastecimento industrial, constituindo-se em 

duas cadeias produtivas distintas, desde as variedades utilizadas, formas de cultivo até o consumo 

final (CAMARGO et al., 2006). 

De acordo com os dados divulgados pela FAOSTAT (2017), o Brasil ocupa o decimo 

lugar entre os maiores produtores mundiais de tomate, depois da China, Índia, Turquia, Estados 

Unidos, Egito, Irã, Itália, Espanha e México. Em 2018, o Brasil teve uma área cultivada com 

tomateiro equivalente a 60.997 ha, com uma produção total de 4.3 milhões de toneladas 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - wh, 2019). A produção 

brasileira de tomate tem maior importância nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Em 2018, o Estado 

de Goiás teve a maior participação na produção nacional (37%), seguido por São Paulo (20%) e 

Minas Gerias (13%), que juntos concentraram cerca de 70% do total produzido no país (IBGE, 

2019). 

A cadeia produtiva do tomate tem forte relevância econômica no agronegócio brasileiro, 

pois movimenta uma cifra anual superior a R$ 2 bilhões, sendo um dos mais importantes geradores 

de empregos na atividade rural do Brasil. O custo de produção do tomate é um dos maiores em 
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toda a atividade agrícola e apresenta grande variabilidade, ficando entre R$ 30 mil e R$ 55 mil por 

hectare plantado, dependendo de fatores como a tecnologia empregada na produção e os níveis de 

produtividade obtidos (ABCSEM, 2010). A sustentabilidade econômica das indústrias de 

processamento depende da qualidade da matéria-prima. Os atributos de qualidade da matéria-prima 

são determinados por diversos fatores que exercem grande influência na fabricação dos diferentes 

produtos à base de tomate. Mesmo com os significativos avanços observados na cadeia produtiva, 

ainda existem entraves tecnológicos a serem solucionados para permitir maior competitividade 

(VILELA et al., 2001). Como todo produto destinado ao processamento em larga escala, os preços 

dos derivados de tomate são muito influenciados pelo mercado internacional. Por isso, a tecnologia 

de produção deve buscar competitividade, reduzindo custos de produção e elevando os índices de 

produtividade e qualidade (CLEMENTE & BOITEUX, 2012) 

A cultura do tomateiro é altamente sensível às pragas e doenças, exigindo uso intensivo 

de defensivos químicos, que oferecem grandes riscos de contaminação aos trabalhadores, 

consumidores e ao ambiente em geral, além de constituírem fator importante na formação dos 

custos variáveis da produção dessa cultura (SILVA et al., 2000). Atualmente, são prioritárias as 

pesquisas sobre doenças como mancha-bacteriana, pinta-bacteriana, begomoviroses e nematóides 

das galhas. Mais recentemente, tornou-se importante estudos sobre o amarelão do tomateiro, 

causado pelo crinivirus tomato chlorosis virus (ToCV), transmitido principalmente pelo 

aleyrodideo Bemisia tabaci MEAM1 (biótipo B). Entre as pragas de maior impacto nos cultivos do 

tomateiro se encontram B. tabaci e Tuta absoluta (MELO & VILELA, 2005). 

2.2. Tomato chlorosis virus 

O ToCV pertence ao gênero Crinivirus, família Closteroviridae. Possui partículas 

filamentosas com dois comprimentos; 650-850 nm e 700-900 nm. O genoma de 16,8 kb é 

composto por duas moléculas de RNA de fita simples, senso positivo. O RNA 1 codifica proteínas 

envolvidas na replicação viral e o RNA 2 codifica proteínas envolvidas na encapsidação do ácido 

nucleico, movimento e transmissão pelo vetor (KARASEV, 2000; MARTELLI et al., 2000; 

WINTERMANTEL et al., 2005). Semelhante a outros crinivirus, o RNA 1 do isolado brasileiro 

do ToCV é constituído por 8594 nucleotídeos e contém quatro ORFs, enquanto o RNA 2 é 

constituído por 8242 nucleotídeos e contém nove ORFs. Análises filogenéticas usando essas 

sequências de nucleotídeos indicaram alta identidade com as sequências de nucleotídeos 

correspondentes de isolados do vírus do mediterrâneo (ALBUQUERQUE et al., 2013; BARBOSA 

et al., 2013). Recentemente, a variabilidade genética de isolados do ToCV foi comparada com a de 
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outros isolados de diferentes países, com base na sequência de nucleotídeos do gene da proteína 

p22, e confirmou relatos anteriores (COELHO et al., 2019). 

Esse crinivirus já foi detectado causando sérios prejuízos em 20 países, entre os quais 

estão os Estados Unidos, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Taiwan, Israel, México, Costa Rica, 

Cuba; Uruguai e Brasil (FIALLO‐OLIVÉ & NAVAS‐CASTILLO, 2019). No Brasil, o ToCV teve 

sua primeira constatação no ano de 2006 em tomateiros na região de Sumaré, São Paulo 

(BARBOSA et al., 2008). Posteriormente, foi constatado nos estados da Bahia, Espírito Santo, 

Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná (BARBOSA et al., 2011; MITUTI et al., 2019; 

COELHO et al., 2019). Acredita-se que atualmente esse vírus esteja presente em outros estados 

brasileiros que cultivam tomateiro e outras solanáceas. 

O ToCV pode ser transmitido pelos aleyrodideos (mosca branca) Bemisia tabaci New 

World 1 (NW1) e New World 2 (NW2) (biotipo A), Middle East-Asia Minor 1 (MEAM1; bioitpo 

B), Mediterranean (MED; biotipo Q), Trialeurodes abutilonea e T. vaporariorum. A relação vírus-vetor 

é do tipo semi persistente. B. tabaci MED, T. abutilonea  e B. tabaci MEAM1 são os vetores mais 

eficientes. O vírus, persiste por até  6 dias em B. tabaci MED, 5 dias em T. abutilonea, 3 dias em B. 

tabaci MEAM1, e 1 dia em B. tabaci NW e T. vaporariorum (WISLER et al., 1998; WINTERMANTEL 

& WISLER, 2006; GUEVARA-COTO et al., 2011; ORFANIDOU et al., 2016). No Brasil não há 

relatos da presença de T. abutilonea, porém sabe-se que T. vaporariorum também transmite o ToCV 

(FREITAS et al., 2011). Mais recentemente, no Brasil, Bello et al. (2019) relataram a transmissão 

desse crinivirus por B. tabaci MED em plantação do pepino em condições protegidas. Em estudos 

de relações de B. tabaci MEAM1 com o isolado brasileiro do ToCV, os períodos mínimos de aceso 

a aquisição e de inoculação foram de cinco minutos (FREITAS, 2012). 

O ToCV já foi encontrado infectando naturalmente e/ou experimentalmente plantas de 

aproximadamente 120 espécies, distribuídas em 31 famílias. Essas hospedeiras incluem culturas 

economicamente importantes (feijão-caupi, soja, algodão, berinjela, alface, batata, abóbora, melão, 

pepino, batata doce, pimentão e tomate), plantas ornamentais e uma grande lista de ervas daninhas 

(FIALLO‐OLIVÉ & NAVAS‐CASTILLO, 2019). Plantas de uma espécie madeireira, Tectona 

grandis (família Lamiaceae), foi recentemente encontrada infectada com ToCV e alta infestação de 

B. tabaci MED no Brasil (BORGES et al., 2019). 

Os sintomas variam dependendo da espécie hospedeira, mas geralmente o ToCV induz 

intenso amarelecimento foliar internerval, manchas necróticas, enrolamento das folhas mais baixas 

e redução no desenvolvimento das plantas. Há também hospedeiras assintomáticos 

(WINTERMANTEL & WISLER, 2006: KIL et al.; 2015; FARIÑA, 2019). Ocorre uma redução 

do rendimento de plantas devido à perda de área fotossintética (WISLER et al., 1998).  Em ensaios 
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de avaliação da tolerância de diferentes genótipos de tomateiro ao amarelão, causado pelo ToCV, 

a redução do peso dos frutos colhidos das plantas infectadas variou de 21 a 52%, quando 

comparados com os das plantas sadias (MANSILLA-CÓRDOVA et al., 2018). 

Calaça (2011) caracterizou os padrões temporal e espacial do amarelão do tomateiro, 

analisando a incidência da doença em sete plantações comerciais de tomateiro e constatou que, de 

modo geral, o comportamento das epidemias no tempo assumiu um padrão de crescimento linear. 

Esse padrão foi atribuído à reposição continua de vetores infectivos vindos de fora da plantação, 

com predomínio de infecções primárias. O comportamento espacial foi bastante variável, com 

predomínio de distribuição aleatória de plantas doentes nas parcelas, com forte efeito de bordos, 

apontando mais uma vez para fontes de inóculo externas à lavoura. 

No Estado de São Paulo, Della Vecchia et al. (2007) estudaram a dinâmica temporal e 

espacial de uma doença de tomateiro causada pelo begomovirus tomato yellow vein streak virus 

(ToYVSV), também transmitido por B. tabaci MEAM1 de maneira persistente circulativa, em 

plantações no campo e em estufas plásticas. Também nesse patossistema as novas infecções foram 

principalmente devidas ao constante influxo de vetores virulíferos. Barbosa et al. (2016), também 

no Estado de São Paulo, demonstraram a prevalência e a importância das infecções primárias para 

a disseminação de outro begomovirus, o tomato severe rugose virus (ToSRV) em plantações de 

tomateiro, mesmo com aplicações frequentes de inseticidas para o controle de B. tabaci. MEAM1. 

Mais recentemente, Macedo et al. (2019) estudaram a dinâmica temporal e espacial do 

mosaico dourado do tomateiro, causado pelo ToSRV e do amarelão do tomateiro, causado pelo 

ToCV, em 16 parcelas de campos comerciais do tomateiro no Brasil central. A incidência de cada 

doença foi semelhante nas parcelas dentro de um campo, mas variou muito entre campos. As 

curvas de progresso de ambas as doenças foram semelhantes e continham pequenas flutuações, 

indicando que a disseminação de ambos os vírus foi similar. Concluíram que, embora as relações 

do ToSRV (persistente) e do ToCV (semipersistente) com B. tabaci MEAM1 sejam diferentes, os 

principais mecanismos de dispersão são provavelmente semelhantes para esses dois patógenos. A 

disseminação primária foi o mecanismo predominante, corroborando resultados anteriores de que 

as epidemias dessas doenças têm sido causadas por vários influxos de B. tabaci MEAM1 virulíferas. 

Cohen et al. (1988) em Israel, Fauquet e Fargette, (1990) na África, e Polston et al. (1996) na Florida, 

USA, também reportaram a importância da disseminação primária na epidemiologia de outras 

doenças do tomateiro causadas por begomovirus. 

O controle efetivo de doenças do tomateiro causadas por vírus transmitidos por B. tabaci, 

como é o caso do ToCV, requer o estabelecimento de um manejo integrado em escala regional, tal 

como proposto por Macedo et al. (2017, 2019), por causa da migração constante de vetores 
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virulíferos, onde os inseticidas não são eficazes no controle da infecção primária (GOUVÊA et al. 

2017; MACEDO et al. 2019).  Além do uso de variedades resistentes / tolerantes, é necessário 

reduzir as fontes externas de inóculo, das quais os insetos virulíferos são originários, antes de iniciar 

novas plantações, conforme proposto por Barbosa et al. (2011, 2016). Adicionalmente, o 

estabelecimento de um período de três meses livres de B. tabaci MEAM1, tal como recomendado 

por Inoue-Nagata et al. (2009) e Barbosa et al. (2016), pode também contribuir para a redução da 

população do vetor. O uso racional de inseticidas, concentrando-se principalmente na 

disseminação secundária, deve ser incorporado nas estratégias de manejo integrado como foi 

proposto por Gouvêa et al. (2017). 

2.3. Implicações epidemiológicas de hospedeiras alternativas 

O estabelecimento de medidas para a redução das fontes de inóculo do vírus e/ou do 

vetor requer inicialmente um amplo conhecimento sobre as principais hospedeiras alternativas na 

epidemiologia da doença no campo. Espécies selvagens e cultivadas, bem como plantas daninhas 

podem ser responsáveis pela continuidade, no tempo e no espaço, do vírus e/ou do vetor e com 

isso contribuem para novas epidemias da doença no campo (DINOOR, 1974). 

De acordo com Duffus (1971), vírus que possuem uma gama de hospedeiras extensa, em 

teoria podem ter mais oportunidades para perpetuação na natureza, do que aqueles com uma gama 

limitada. Assim, espécies de plantas distantemente relacionadas podem perpetuar o vírus e/ou o 

vetor entre as diferentes estações de cultivo. No entanto, segundo Dinoor (1974) deve haver uma 

distinção entre doenças de vírus onde este e o vetor estão adaptados às mesmas hospedeiras e 

outras onde somente o vírus ou somente o vetor estão adaptadas aquelas hospedeiras. 

Nitzany (1964), citado por Dinoor (1974), parece ter sido um dos primeiros a revisar a 

importância das plantas daninhas como fontes de vírus causadores de doenças em espécies 

cultivadas e destacou algumas características que podem dificultar o manejo: muitos hospedeiras 

selvagens potenciais não são identificados porque são assintomáticos ou não se conhecem os 

sintomas; há suprimento constante de inóculo a partir de áreas enormes em torno de pequenas 

áreas cultivadas no campo; a movimentação de vírus entre as espécies selvagens por meio do vetor 

pode ser errática e inconsistente, porém o suficiente para permitir a manutenção do vírus naquelas 

espécies que servem continuamente como fontes de inóculo para as espécies cultivadas.  

Posteriormente, Duffus (1971) revisou o papel das plantas daninhas como fontes de vírus, vetor 

ou ambos e apontou a importância delas na epidemiologia da doença no campo. Há de se 

considerar ainda a importância de espécies cultivadas e restos de culturas como alternativas para a 

perpetuação do vírus e/ou do vetor no campo. 
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Indexação de plantas rosáceas nativas na província de British Columbia, Canadá revelou 

que infecções latentes eram as principais fontes de inóculo de vírus que causavam sintomas 

característicos de folha retorcida, mosqueado severo e redução no tamanho dos frutos de 

plantações comerciais de cereja doce, gomose e manchas anelares nos frutos de plantações de 

damasco (WELSH et al., 1963). 

Análise da incidência de vírus em plantas daninhas na região de Arava, Israel, causadores 

de doenças em cucurbitáceas, pimentão e tomateiro, indicou que nenhuma planta daninha que 

estava infestada por mosca branca e que era sabidamente suscetível ao begomovirus tomato yellow 

leaf curl virus (TYLCV), estava infectada com este vírus. Somente um pequeno número de 

potenciais hospedeiras para os demais vírus foi encontrado naturalmente infectado no campo. Os 

autores concluíram que aparentemente as plantas cultivadas eram as principais fontes de inóculo 

para o início de novas epidemias, especialmente para o TYLCV (UCKO., 1998). Em outro caso, 

também em Israel, no entanto, verificou-se que no Jordan Valley a planta daninha perene Cynanchum 

acutum era responsável pela manutenção do TYLCV durante o inverno e atuava como fonte de 

inóculo para o vetor para início de novas epidemias da doença durante o verão (COHEN et al., 

1988). 

Na Califórnia, as cenouras parecem ser as únicas hospedeiras importantes na 

epidemiologia da doença “carrot motley dwarf” causada pelo carrot red leaf virus e carrot mottle 

virus. Ambos os vírus, bem como o afídeo vetor, Cavariella aegopodii, possuem uma gama limitada 

de hospedeiras, porém cenouras infectadas que sobreviveram no solo durante o inverno parecem 

ser as principais fontes de inóculo primário para o desenvolvimento posterior da doença 

(WATSON & FALK, 1994). 

Wheat streak mosaic virus (WSMV), transmitido pelo ácaro Aceria tosichella, possui 

hospedeiras restritos à família Poaceae, incluindo espécies cultivadas e daninhas. Ito et al. (2012) 

estudaram a importância relativa dessas espécies como fontes de inóculo do WSMV para melhor 

compreender a epidemiologia da doença na região norte do ‘Great Plain’ dos Estados Unidos. Os 

resultados mostraram que a eficiência de transmissão do vírus pelo ácaro a partir de espécies de 

poaceas suscetíveis foi menor do que a partir de plantas de trigo. Em geral, os resultados indicaram 

que as espécies daninhas de gramíneas podem servir como reservatórios viral, porém a variação 

regional da suscetibilidade delas ao WSMV não pode explicar a variação geográfica na intensidade 

das epidemias. 

Barreto et al. (2013) estudaram a importância de plantas daninhas, entre as quais Nicandra 

physaloides, como fontes de inóculo do begomovirus tomato severe rugose virus (ToSRV), 

transmitido por B. tabaci MEAM1 em tomateiro. Os resultados revelaram que Crotalaria spp., 
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Euphorbia heterophylla e Sida spp. podem atuar como fontes do vírus no campo, porém plantas dessas 

espécies são menos eficientes reservatórios do vírus do que plantas de N. physaloides e de tomate, 

as quais o ToSRV parece estar melhor adaptado. 

O conhecimento da resistência de campo de espécies experimentalmente suscetíveis a 

vírus também é necessário nos estudos da importância das hospedeiras alternativas na 

epidemiologia da doença. O potyvirus causador do mosaico do mamoeiro, papaya ringspot virus - 

type P, transmitido por afídeos de maneira não persistente, infecta sistemicamente o mamoeiro e 

algumas espécies de cucurbitáceas. Diante do fato de que as tentativas de recuperação desse vírus 

de cucurbitáceas coletadas no campo geraram resultados distintos em diferentes partes do mundo, 

Mansilla et al. (2013) estudaram a infecção natural de três espécies de cucurbitáceas plantadas 

próximas e distantes de mamoeiros com mosaico. Quando plantas de abobrinha de moita var. 

Caserta, melancia var. Crimson Sweet e pepino var Primerpack Plus, experimentalmente suscetíveis 

ao PRSV-P, foram cultivadas nas entrelinhas de mamoeiros com mosaico, somente plantas de 

abobrinha var. Caserta foram infectadas naturalmente. Quando plantas desta variedade foram 

cultivadas a distâncias de 5 – 80 metros dos mamoeiros infectados, nenhuma planta foi infectada. 

A não infecção natural das variedades de melancia e de pepino, sob alta pressão de inóculo, foi 

atribuída à possível resistência de campo, o que torna essas espécies aparentemente sem 

importância na epidemiologia do mosaico do mamoeiro. 

A preferência da planta hospedeira pelo vetor também pode influenciar os processos de 

aquisição e transmissão do vírus e consequentemente a epidemiologia da doença no campo. 

Estudos recentes realizados na Grécia, para avaliar a eficiência de quatro espécies de ervas daninhas 

(Solanum nigrum, Sonchus oleraceus, Amaranthus retroflexus e Chenopodium album) como fontes de inóculo 

do ToCV para B. tabaci MED indicaram que S. nigrum foi a mais eficiente entre as espécies testadas. 

Em seguida vieram S. oleraceus, A. retroflexus e C. album. No entanto, nenhuma delas foi tão eficiente 

quanto o tomateiro. Os autores atribuem as variações observadas à concentração do vírus nas 

plantas fontes de inóculo ou diferenças na preferência de B. tabaci MED pela hospedeira 

(ORFANIDOU et al., 2016). 

Avaliações da reação de diversas espécies cultivadas e daninhas, pertencentes às famílias 

Solanaceae e Amaranthaceae, ao isolado brasileiro do ToCV, em testes de transmissão sem chance 

de escolha da B. tabaci MEAM1 indicaram que a infecção das 19 espécies suscetíveis variou de 60 

a 100%. No teste de transmissão com chance de escolha do vetor, no entanto, a infecção das 

mesmas espécies variou de 6,6 a 100%. As espécies menos infectadas, Spinacea oleracea (33,3%), 

Chenopodium album (26,6%), Capsicum annuum (20%) e C. quinoa (6,6%), também foram as menos 

preferidas para a oviposição do vetor, com médias de zero, zero, 0,84 e zero ovos/cm2, 
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respectivamente. Quando plantas infectadas de berinjela (100% infectada; 10,6 ovos/cm2), 

tomateiro (100% infectada; 2,7 ovos/cm2) e C. quinoa (6.6% infectada; 0.0 ovos/cm2) foram 

utilizadas separadamente como fontes de ToCV para transmissão para tomateiro, por B. tabaci, as 

porcentagens de plantas infectadas foram 10%, 70% e 0%, respectivamente (FARIÑA et al., 2019).  

Seabloom et al. (2009), estudando a prevalência e a infecção mista de cinco vírus de cereais 

(barley yellow dwarf vírus - BYDV-MAV, BYDV-PAV, BYDV-SGV, BYDV-RMV e cereal yellow 

dwarf virus – CYDV-RPV), em mais de 5000 plantas de seis espécies (Bromus hordeaceus, B. carinatus, 

Avena fatua, Koeleria macrantha, Taeniatherum caput-medusae e Elymus glaucus), distribuídas em cinco 

localidades ao longo de 700 km na Costa do Oceano Pacifico, USA, em resposta à suprimentos 

manipulados de nitrogênio e fosforo, verificaram que: a) a composição da comunidade de vírus 

variou previsivelmente entre as hospedeiras e tratamentos nutricionais, indicando diferentes nichos 

entre os vírus. Por exemplo, a prevalência da maioria deles aumentou consistentemente com a 

cobertura de gramíneas perenes; b) as taxas de infecção dos seis vírus foram altamente 

correlacionadas com a preferência do afídeo vetor (Rhopalosiphum padi), avaliada em ensaios 

laboratoriais e c) as distribuições dos vírus refletiram uma combinação da composição local das 

espécies hospedeiras, preferências do vetor por espécies hospedeiras e respostas do vírus à nutrição 

da planta hospedeira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Locais de realização dos experimentos 

Ensaios relacionados à influência da espécie hospedeira na replicação do ToCV e na 

relação vírus/vetor foram conduzidos nos laboratórios de Virologa do Departamento de 

Fitopatologia e Nematologia da ESALQ/USP e da Estação Experimental do Departamento de 

Agricultura dos Estados Unidos, na cidade de Salinas (Califórnia). O experimento de avaliação da 

taxa de infecção natural de plantas de diferentes espécies sabidamente suscetíveis ao ToCV foi 

realizado no campo experimental do Departamento de Fitopatologia e Nematologia da 

ESALQ/USP, Piracicaba (SP). Coletas para avaliação da infecção natural de plantas daninhas e 

cultivadas com o ToCV foram realizadas em plantios comerciais de tomateiros na região de Sumaré, 

SP. 

3.2. Plantas testes 

Para os diferentes experimentos foram avaliadas plantas de algumas das espécies daninhas 

e cultivadas previamente identificadas como suscetíveis ao ToCV e que mostraram diferentes níveis 

de preferência à oviposição de B. tabaci MEAM1: Capsicum annuum (var. Dahra), Chenopodium album, 

C. capitatum, Datura stramonium, Nicotiana tabacum, Physalis angulata, P. acutifolia,  Solanum americanum, 

S. melongena (var. Napoli e var. Embu), S. nigrum, S. tuberosum (var. Asterix) e  Spinacea olaracea 

(FARIÑA et al., 2019, WINTERMANTEL & WISLER et al., 2006). Plantas de tomate das 

variedades Kada e Moneymaker foram usadas como controles. A semeadura foi feita em vasos de 

alumínio, de 1.5 L, contendo substrato. As mudas no estádio das primeiras folhas verdadeiras foram 

transplantadas para vasos de alumínio, de 1.5 L, contento composto de solo mais matéria orgânica 

esterilizado. 

3.3. Isolados do ToCV 

Nos experimentos relacionados à influência da planta hospedeira na replicação do ToCV 

e na posterior relação vírus/vetor foram utilizados dois isolados do vírus obtidos de plantas de 

tomate coletadas em Sumaré (SP, BR) e em Suwannee (FL, USA), respectivamente. Para o 

experimento de avaliação da taxa da infecção natural de plantas de diferentes espécies suscetíveis 

ao ToCV foi utilizado o isolado do vírus coletado em Sumaré (SP). As identidades de ambos os 

isolados foram confirmadas por sequenciamento de nucleotídeos parcial do genoma. As plantas 
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infectadas foram mantidas em gaiolas com tela à prova de insetos em casa de vegetação ou em 

câmaras de crescimento (CONVIRON) e foram renovadas frequentemente. 

3.4. Colônias de Bemisia tabaci MEAM1 

As colônias do aleirodídeo B. tabaci MEAM1 livres de vírus utilizadas foram iniciadas a 

partir de adultos provenientes de colônias pré-existentes no Departamento de Fitopatologia e 

Nematologia da ESALQ/USP, Piracicaba (SP) e na estação experimental do Departamento de 

Agricultura dos Estados Unidos, Salinas (CA). Em ambos os locais as colônias foram mantidas em 

plantas de couve (Brassica oleraceae L.), em telado à prova de insetos. 

3.5. Detecção do ToCV 

3.5.1. Extração de RNA 

A extração de RNA total foi realizada de acordo com o protocolo do fabricante do TRIzol 

(Invitrogen). Discos foliares amostrados foram acondicionados no interior de tubos de micro 

centrifuga de 1,5 ml e macerados com o auxílio de pistilos plásticos, na presença de nitrogênio 

líquido. Foram adicionados 600 µL de Trizol para 50 a 100 mg de tecido macerado em cada tubo. 

A mistura foi agitada vigorosamente e incubada por 5 min à temperatura ambiente. Em seguida, 

foram adicionados 200 µL de clorofórmio em cada tubo. A suspenção foi centrifugada a 12000 g, 

por 15 min, a 4°C. A fase aquosa foi transferida para um novo tubo, onde foram adicionados 500 

µL de isopropanol e a mistura foi agitada lentamente. A solução foi incubada à temperatura 

ambiente por 10 min e depois centrifugada a 12000 g, por 10 min, a 4°C para a precipitação do 

RNA. O sobrenadante foi removido e o precipitado lavado com 600 µL de etanol 70%. Em seguida, 

foi realizada uma nova centrifugação a 7000 g, por 5 min, a 4°C e o etanol foi descartado 

cuidadosamente para que o precipitado não fosse eliminado. O precipitado foi seco à temperatura 

ambiente e ressuspendido em 100 µL de água livre de RNAse ou água DEPC. RNA totais extraídos 

de tomateiro infectado com o ToCV e sadio foram utilizados como controles positivo e negativo, 

respectivamente. 

3.5.2. RT-PCR 

A detecção do ToCV foi feita por RT-PCR a partir de RNA totais extraídos das amostras 

de tecidos vegetais. Para realizar a síntese da primeira fita do cDNA (RT= Reverse Transcription), 

3 µL de RNA total foram misturados a 6 µL de água tratada com DEPC, 1 µL de deoxinucleotídeos 

triofosfatados (dNTP’s 10 mM), 1 µL de oligonucleotídeo iniciador específico (anti-senso) HS-12 
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(5’-CC(G/T)CCACCAAA(A/T)TCGTA-3’) a 20 mM (DOVAS et al., 2002). A mistura foi 

colocada no termociclador, onde permaneceu incubada a 65°C, por 5 min e 2°C, por 2 min. Em 

seguida foram adicionados 5,7 µL de tampão para AMV e 0,3 µL da enzima transcriptase reversa 

AMV (avian myeloblastosis virus). A mistura foi incubada a 37°C por 50 min, 70°C por 15 min, 

sendo depois mantida a 4°C até sua retirada do termociclador. 

Na reação de PCR foram utilizados 15,3 µL de água tratada com DEPC, 2,5 µL de tampão 

10X da enzima Taq DNA polimerase, 1,5 µL de dNTP’s 10 mM, 3,0 µL de cDNA, 0,8 µL de 

oligonucleotídeos iniciadores específicos (senso) ToC 5 (5’-

GGTTTGGATTTTGGTACTACCTTCAGT-3’) e (anti-senso) Toc 6 (5’-

AAACTGCCTGCATGAAAAGTCTC-3’) ambos a 20 µM (DOVAS et al., 2002) O regime do 

termociclador foi de 95°C por 1 min, com 40 ciclos de 95°C por 20 s, 60°C por 15 s, 72°C por 10 

s e uma temperatura final de 72°C por 2 min. 

O DNA amplificado foi corado com SYBR safe DNA gel strain e separado por 

eletroforese em gel de agarose 1% por cerca de 40 min. Após a eletroforese, os fragmentos de 

DNA foram visualizados em transiluminador de luz UV e as imagens arquivadas. 

3.5.3. Quantificação do ToCV por q-PCR 

Para a quantificação do ToCV nas plantas das diferentes espécies e em adultos de B. tabaci 

MEAM1 após aquisição do vírus,  RNA totais foram extraídos a partir de 100 mg de tecido vegetal 

e de grupos de 40 insetos, utilizando TRIzol (Invitrogen) e purificados utilizando o kit Direct-zol™ 

RNA Mini Prep Plus (Zymo Research Corporation)  de acordo com as instruções do fabricante 

(KAUR et al., 2017). A integridade do RNA extraído foi verificada em gel de agarose, analisando-

se a presença de rRNA 28S/18S e a ausência de DNA. A ausência de inibidores e especificidade 

dos oligonucleotídeos iniciadores foi verificada mediante diluições seriadas do RNA total e do 

produto de RT (cDNA) de cada hospedeira. RNA total de plantas sadias de cada espécie foram 

utilizados como controles negativos. A concentração de RNA total de todas as amostras foi 

ajustada para 100 ng/l com ajuda do NanoDrop™. 

Para quantificação do isolado brasileiro do ToCV, a reação de RT-qPCR foi feita com 

1,25 l (100 ng/l) do RNA total extraído de cada amostra para um volume final de 12,5 l, 

utilizando SYBR Green GoTaq® 1-Step RT-qPCR (PROMEGA) seguindo as instruções do 

fabricante. Cada reação continha 6,25 l do GoTaq qPCR Master Mix, 0,62 l de cada um dos 

oligonucleotídeos iniciadores, 0,19 l de corante de referência CXR, 0,25 l do mix GoScript-RT 

e 3,32 l de água livre de nucleasse. Foram utilizados os oligonucleotídeos iniciadores (senso) 

ToCV-F(5’-GACCGAAGTGACACCAACCC-3’) e (anti-senso) ToCV-R (5’-
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TGGGACCGAGTACATTCCAAC-3), nas concentrações de 10 μM. Esses primers amplificam 

um fragmento de 140 pb correspondente a parte do gene da proteína Heat-shock protein 70 

(Hsp70h) (BAMPI et al., 2019). As condições de amplificação utilizadas incluíram um ciclo a 37°C 

por 15 min, seguido de um ciclo a 95°C por 10 min, 35 ciclos a 95°C por 10 s, 60°C por 30 s e 

72°C por 30 s. A reações ocorreram no termociclador 7500 Fast (Applied Biosystems). 

As curvas padrões de concentrações do ToCV foram geradas a partir de diluições seriadas 

de plasmídeos contendo um fragmento de DNA (480 pb) correspondente ao gene Hsp70h 

(BAMPI et al., 2019). A concentração inicial (4 ng de DNA/µL) foi determinada por 

espectrofotometria utilizando o NanoDrop™ e, em seguida, o número de cópias foi calculado 

mediante o uso da formula: Número de cópias = (Concentração inicial em ng * 

6.022x1023)/(Comprimento do plasmídeo contendo o fragmento de DNA alvo em pb * 1x109 * 

650), disponível na página web do Centro de genômica e sequenciamento da Universidade de 

Rhode Island (USA) (https://cels.uri.edu/gsc/cndna.html). 

Para a quantificação do isolado norte-americano, primeiramente a reação de transcrição 

reversa (RT) foi feita com volume final de 20 L, utilizando iScript Reverse Transcriptation 

Supermix for RT-qPCR (BIO-RAD), seguindo o protocolo do fabricante. A reação foi feita 

utilizando 1 µl (100 ng/µl) de RNA total, 4 µl do Script RT Supermix e 15 µl de água livre de 

nucleasse. A mistura foi incubada a 25°C por 5 min, 46°C por 20 min e 95°C por 1 min. Em 

seguida, 1 µl do produto (cDNA) foi utilizado para a quantificação absoluta do número de cópias 

do ToCV. A reação de qPCR foi feita com volume final de 25 L, utilizando PerfeCta Multiplex 

qPCR ToughMix (Quanta biosciences), seguindo as instruções do fabricante. Cada reação continha 

5 l do PerfeCTa Multiplex qPCR SuperMix, 17,2 l de água livre de nucleasse e 0,6 l de cada um 

dos oligonucleotídeos iniciadores específicos: (senso) TOCV-F (5’-

TGGGTGCACAAAGGAGAAC-3’) e (anti-senso) ToCV-R (5’-

TCCAGGTCGTAAACACTGAGTATG-3’), e a sonda ToCV-FAM (5’-

TCACCGAACACTTGGTTGTCGA-3’), nas concentrações de 10 µM. Os oligonucleotídeos 

iniciadores amplificam um fragmento de 91 pb do gene da RdRp do ToCV.  As condições de 

amplificação foram: um ciclo de 95°C por 4 min, 35 ciclos de 95°C por 10 s, 60°C por 30 s. As 

reações ocorreram no termociclador C1000™ (BIO-RAD). 

A curvas padrões de concentrações do ToCV foram geradas a partir de diluições seriadas 

de plasmídeos contendo o fragmento de DNA de 91 pb correspondente a parte do gene da RdRp 

do ToCV. A concentração inicial (6 ng de DNA/µL) foi determinada por espectrofotometria 

utilizando o NanoDrop™, e em seguida, o número de cópias foi calculado com a mesma fórmula 

já descrita. 
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Cada uma das amostras foi analisada em duplicata, juntamente com as curvas padrões. 

Médias do número de cópias do ToCV foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade utilizando o software Past3. 

3.6. Sequenciamento de nucleotídeos 

Para confirmar a identidade do ToCV, os produtos de RT-PCR de algumas amostras 

representativas foram purificados com o kit de purificação Wizard® SV Gel e PCR Clean-up 

System (Promega), segundo o protocolo de cada fabricante. Os amplicons purificados foram 

quantificados, numa concentração mínima de 30 ng de DNA/µL e mantidos em freezer a -20°C. 

Estes amplicons foram expedidos juntamente com os oligonucleotídeos iniciadores específicos 

para a Macrogen, localizada em Seoul, Korea, para o sequenciamento direto de nucleotídeos. Os 

resultados dos sequenciamentos foram transmitidos de forma on-line através da página web da 

empresa (disponível em: http://dna.macrogen.com/eng/) e a qualidade das sequências foi 

analisada pelo Electropherogram Quality Analysis da Embrapa (Disponível em: 

http://bioinformatica.cenargem.embrapa.br/phph/). As sequências de nucleotídeos obtidas 

foram comparadas com outras sequências de nucleotídeos disponíveis no Genbank mediante o 

programa BLASTn (ALTSCHUL, 1997) disponível na página web da National Center for 

Biotechnology – NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). 

3.7. Influência da planta hospedeira na replicação do ToCV e na relação vírus/vetor 

3.7.1. Quantificação do ToCV em plantas suscetíveis de diferentes espécies 

Quatro plantas sadias de P. angulata, D. starmoniunm, S. melongena (var. Embu) e de tomate 

(var. Kada) foram inoculadas com o isolado brasileiro do ToCV. Da mesma maneira, cinco plantas 

sadias de C. capitatum, S. oleracea, P. acutifolia, S. americanum, S. nigrum e de tomate (var. Moneymaker) 

foram inoculadas com o isolado norte-americano do ToCV. As inoculações foram realizadas com 

adultos livres de vírus de B. tabaci MEAM1, manipulados através de um aspirador constituído de 

um tubo plástico ligado a uma ponteira de micropipeta. Como fonte de inóculo foram usadas folhas 

destacadas de tomateiros das variedades Kada e Moneymaker infectados com os isolados brasileiro 

e norte-americano, respectivamente. Aproximadamente 500 insetos livres de vírus foram 

confinados em gaiolas contendo folhas destacadas de tomateiro infectado com o ToCV, por um 

período  de acesso à aquisição (PAA) de 48 h. Após esse período, os insetos foram coletados e 

confinados no interior de gaiolas confeccionadas com tubo plástico e tecido voil, contendo 

separadamente as plantas a serem inoculadas (Figura 1). Foram usados 40 insetos por planta. O 
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período de acesso à inoculação (PAI) foi de 48 h. As plantas foram mantidas em câmaras de 

crescimento (CONVIRON). Cinco semanas pós a inoculação, uma folha intermediaria de cada 

planta inoculada foi coletada para a extração do RNA total e posterior quantificação do título viral, 

que foi realizada por qRT-PCR. O experimento foi repetido 4 vezes com o isolado brasileiro e 5 

vezes com o isolado norte-americano. 

3.7.2. Quantificação do ToCV em B. tabaci MEAM1 

Em função da disponibilidade, foram selecionadas quatro plantas de P. angulata, D. 

strmoniunm, S. melongena e de tomateiro (var. Kada) infectadas com o isolado brasileiro do ToCV, e 

quatro plantas de C. capitatum, P. acutifolia, S. americanum e de tomateiro (var. Moneymaker) 

infectadas com o isolado norte-americano do ToCV, para servirem de fontes de inóculo para a 

aquisição do vírus por adultos de B. tabaci MEAM1. Quarenta insetos foram confinados em gaiolas 

do tipo clip cage (LAPIDOT, 2007) (Figura 2), numa folha de cada planta, por um PAA de 24 h. 

Depois disso, os 40 insetos foram removidos e analisados em grupos para a presença e a 

quantificação do ToCV. O experimento foi repetido duas. 

Nos ensaios de quantificação do ToCV em adultos de B. tabaci MEAM1, realizados no 

Brasil, os insetos adquiriram o vírus na mesma folha onde foi realizada a quantificação do vírus. 

No caso dos ensaios realizados nos Estados Unidos, a aquisição do ToCV ocorreu em folha 

diferente daquelas onde foi realizada a quantificação do vírus nas plantas. 

 

 

Figura 1. Ilustração das gaiolas usadas para a inoculação de plantas com o ToCV com 
adultos virulíferos de B. tabaci MEAM1 (USA). 
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3.7.3. Eficiência de transmissão do ToCV por B. tabaci MEAM1 e retenção do vírus 

no vetor 

Plantas de P. angulata, D. strmoniunm, S. melongena e de tomateiro (var. Kada) infectadas 

com o isolado brasileiro do ToCV e plantas de C. capitatum, P. acutifolia, S. nigrum, S. americanum e de 

tomateiro (var. Moneymaker) infectadas com o isolado norte-americano do ToCV foram usadas 

como fontes de inóculo para a aquisição e posterior transmissão do vírus por B. tabaci MEAM1 

para plantas de tomate. Foram utilizadas plantas com títulos virais representativos de cada espécie. 

Aproximadamente 500 adultos livres de vírus foram confinados em folhas destacadas de plantas 

de cada espécie no interior de frascos de vidros (BR, PAA de 24 h) e em plantas individuais 

protegidas em gaiolas (USA, PAA de 48 h). Depois disso, grupos de 60 insetos virulíferos, 

provenientes de cada fonte de inóculo, foram confinados em gaiolas do tipo clip cage em folhas de 

tomateiros sadios para a transmissão do ToCV (Figura 3). Foram utilizadas quatro plantas sadias 

de tomate (var. Kada e Moneymaker), para inoculação com insetos provenientes de cada planta 

fonte de inóculo. Após PAI de 24 h, os insetos foram transferidos para o mesmo número de plantas 

sadias de tomate. O processo foi repetido durante três dias consecutivos para avaliar a retenção do 

vírus no inseto.  As plantas foram mantidas em câmaras de crescimento (CONVIRON) ou em casa 

de vegetação, no interior de telados à prova de insetos, para posterior detecção do vírus por RT-

PCR. O experimento foi repetido três vezes. 

 

 

 

 

Figura 2. Ilustração das gaiolas tipo clip cage utilizadas para o confinamento de adultos 
de B. tabaci MEAM1 para aquisição do ToCV em folhas de plantas de diferentes espécies 
suscetíveis ao vírus (USA). 
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3.7.4. Analise de correlação 

A análise de correlação foi realizada primeiramente entre o número médio estimado de 

cópias do ToCV (isolado brasileiro) em uma folha das plantas hospedeiras e em adultos de B. tabaci 

MEAM1 após aquisição nessas mesmas folhas. Em seguida, correlacionou-se o número de 

tomateiros infectados com a concentração do vírus no vetor. Para isso, os dados foram 

transformados em log base 10. A análise foi feita com ajuda da planilha EXCEL pelo método de 

Pearson. Não foi realizada analise de correlação nos experimentos envolvendo o isolado norte-

americano. 

3.8. Avaliação da taxa de infecção natural de plantas de espécies hospedeiras do ToCV 

e preferência para oviposição de B. tabaci MEAM1 

Sementes de tomate da variedade Kada foram semeadas em bandejas de isopor de 128 

células contendo substrato. Após a germinação das sementes, duas bandejas contendo plantas de 

tomate no estágio de três folhas verdadeiras foram colocadas dentro de uma gaiola protegida com 

tecido voil para inoculação com o vírus. Para isso, adultos de B. tabaci MEAM1 livres de vírus foram 

primeiramente confinados em folhas de tomateiro infectado com ToCV, durante um período de 

acesso a aquisição (PAA) de 24 horas. Esses insetos foram então liberados na gaiola para inoculação 

dos tomateiros. Aproximadamente dois mil adultos supostamente virulíferos foram liberados na 

gaiola, média de 15 insetos por planta. O procedimento foi repetido uma vez, três dias após a 

primeira inoculação. Dois dias após a inoculação, cento e sessenta e duas plantas de tomate, 

inoculadas com o isolado brasileiro do ToCV, por meio de B. tabaci MEAM1, foram transplantadas 

Figura 3. Ilustração das gaiolas utilizadas para a aquisição do ToCV por B. tabaci MEAM1 
em diferentes hospedeiras, e posterior transmissão para plantas de tomate utilizando 
gaiolas do tipo clip cage (USA). 
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no campo experimental do Departamento de Fitopatologia e Nematologia. Foi utilizado o 

espaçamento de 1 m entre plantas e entre linhas (Figura 4a). A parcela recebeu os tratos culturais 

convencionais para o bom desenvolvimento das plantas. Trinta dias após o transplante, amostras 

foliares de cada planta foram analisadas por RT-PCR para confirmar a infecção com o ToCV. 

Plantas de couve provenientes da colônia de B. tabaci MEAM1, protegidas 

individualmente em gaiolas com tecido voil, foram colocadas no centro da área com tomateiros. As 

plantas de couve serviram para aumentar o fornecimento de adultos do vetor (Figura 4a). As gaiolas 

foram abertas para liberação de insetos uma vez por semana.  

Aproximadamente 40 dias após o transplante dos tomateiros no campo, 10 plantas sadias 

de C. album, C. anuumm (var. Darha), D. stramonium, N. tabacum, P. angulata, S. americanum, S. tuberosum, 

S. melongena (var. Napoli) e tomateiro variedade Kada (controle), cultivadas em vasos de alumínio, 

foram expostas aleatoriamente entre os tomateiros infectados (Figura 4a). Essas plantas foram 

produzidas em casa de vegetação, no interior de gaiola recoberta com tecido voil. As plantas ficaram 

expostas no campo por aproximadamente 30 dias, quando novo conjunto de plantas sadias das 

mesmas espécies foi exposto à infecção natural com o ToCV. Uma terceira exposição de plantas 

foi realizada 30 dias mais tarde, após a retirada daquelas da segunda exposição. Após cada uma das 

exposições no campo, as plantas foram transportadas para casa de vegetação, onde foi 

imediatamente avaliada a oviposição de B. tabaci MEAM1, através da contagem de ovos em todas 

as folhas, de todas as plantas de cada espécie. Os ovos foram identificados com uma lupa de 60 

mm de diâmetro e aumento de 16 vezes. As médias de ovos depositados foram comparadas pelo 

teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. As plantas foram então protegidas individualmente 

com gaiolas com cobertura de tecido voil para evitar contaminações (Figura 4b). Trinta dias depois, 

todas as plantas de cada exposição foram analisadas por RT-PCR para a detecção do ToCV. O 

experimento foi repetido duas vezes durante os anos de 2017 e 2018, respectivamente. 

 

a b 

Figura 4. Ilustrações do experimento de avaliação da taxa de infecção natural de plantas 
de diferentes espécies hospedeiras do ToCV (a), plantas protegidas com gaiolas de tecido 
voil após exposição no campo (b). 
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3.9. Incidência do ToCV em plantas daninhas e cultivadas no campo 

Amostras de plantas daninhas e cultivadas foram coletadas próximos de plantações 

comerciais de tomateiro, na região de Sumaré, estado de São Paulo (22°51'34.2"S 47°17'32.5"W), 

durante os ciclos de cultivo nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. As amostras de folhas foram 

trazidas ao laboratório de virologia da ESALQ para posterior análise de RT-PCR para a detecção 

do vírus. A identificação das espécies de plantas foi feita com a ajuda do Manual de identificação 

de plantas daninhas (LORENZI, 2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Imagens obtidas com drone em algumas plantações de tomateiro amostradas na 
região de Sumaré, SP. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Influência da planta hospedeira na replicação do ToCV e na relação vírus/vetor 

4.1.1. Quantificação do vírus em plantas de diferentes espécies hospedeiras 

As taxas de infecção das plantas de tomateiro, P. angulata, D. stramonium, e berinjela com 

o isolado brasileiro do ToCV, inoculado com B. tabaci MEAM1, foram de 100%, 100%, 81,2% e 

75%, respectivamente. Os valores individuais de concentrações relativas (Cycle Threshold: CT) do 

vírus em cada uma dessas plantas estão na tabela 1. Na tabela 2 estão os valores médios de CT e 

do número estimado de cópias do vírus no tecido foliar dessas hospedeiras do vírus. Nota-se que 

há diferenças significativas na concentração do ToCV, com base nas médias do número estimado 

de cópias do vírus. A maior concentração viral foi encontrada em plantas de tomate (var. Kada), 

seguida por P. angulata, D. stramonium e S. melongena. Essa tendência foi observada nos quatro 

experimentos realizados (Tabela 1).  

Os resultados dos experimentos de quantificação do ToCV em plantas de diferentes 

espécies infectadas com o isolado do ToCV coletado no condado de Suwannee (FL, USA) são 

apresentados nas Tabelas 3 e 4. As taxas de infecção das plantas de P. acutifolia, C. capitatum, tomate, 

S. americanum, S. oleracea e S. nigrum foram de 100%, 95%, 85%, 65%, 57% e 50%, respectivamente. 

As maiores concentrações do vírus foram encontradas em plantas de P. acutifolia, S. oleracea e C. 

capitatum, que foram significativamente maiores do que aquelas encontradas em S. americanum, S. 

nigrum e tomateiro (var. Moneymaker) (Tabela 4). Essa tendência foi observada nos cinco 

experimentos realizados (Tabela 3). 
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Tabela 1. Valores de concentrações relativas (CT: média de duplicata + desvio padrão) do tomato chlorosis virus (ToCV) em plantas de diferentes 
espécies inoculadas com o isolado brasileiro do vírus por meio de B. tabaci MEAM1. Em negrito as plantas utilizadas como fontes de inóculo para 
aquisição e posterior transmissão do vírus com o vetor (Resultados na tabela 7). 

Experimento Espécies Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Média 

1º S. lycopersicum 19,90 ± 0,03 21,78 ± 0,07 20,03 ± 0,22 21,13 ± 0,26 20,71 

P. angulata 21,15 ± 0,01 21,23 ± 0,01 21,59 ± 0,02 20,48 ± 0,00 21,11 

D. stramonium 26,09 ± 1,08 24,65 ± 0,00 24,91 ± 0,01 0,00 25,22 

S. melongena 26,03 ± 0,15 27,61 ± 0,09 26,34 ± 0,08 0,00 26,66 

2º P. angulata 21,21 ± 0,00 21,42 ± 0,23 21,80 ± 0,15 20,99 ± 0,08 21,35 

S. lycopersicum 20,39 ± 0,00 22,64 ± 0,06 20,20 ± 0,01 22,58 ± 0,00 21,45 

D. stramonium 0,00 20,51 ± 0,01 23,14 ± 0,20 21,87 ± 0,04 21,84 

S. melongena 29,04 ± 0,18 28,19 ± 0,15 25,90 ± 0,10 26,30 ± 0,01 27,35 

3º P. angulata 19,22 ± 0,05 18,96 ± 0,09 20,76 ± 0,25 18,61 ± 0,00 19,39 

S. lycopersicum 19,54 ± 0,10 19,92 ± 0,19 19,00 ± 0,05 20,66 ± 0,26 19,79 

D. stramonium 20,66 ± 0,09 22,32 ± 0,00 24,20 ± 0,01 20,29 ± 0,05 21,87 

S. melongena 30,39 ± 0,07 0,00 30,28 ± 0,04 28,97 ± 0,01 29,88 

4º S. lycopersicum 18,82 ± 0,12 19,51 ± 0,05 18,27 ± 0,41 19,91 ± 0,07 19,13 

P. angulata 20,83 ± 0,00 20,79 ± 0,11 20,20 ± 0,20 20,03 ± 0,10 20,46 
D. stramonium 24,14 ± 0,12 0,00 22,03 ± 0,06 22,12 ± 0,00 22,76 
S. melongena 28,68 ± 0,19 30,81 ± 0,19 0,00 0,00 29,75 
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Tabela 2. Valores médios de CT e do número estimado de cópias do isolado brasileiro do tomato 
chlorosis virus no tecido foliar de plantas de diferentes espécies hospedeiras do vírus. 

Espécies Valores médios de CT Média do número de 
cópias do ToCV  

Intervalo de variação 
 

Média 

S. lycopersicum  18,2 – 22.6 20,2 3,21E+05 a 

P. angulata 18,6 – 21,8 20,5 2,02E+05 a 

D. stramonium  20,2 – 26,0 22,7 8,69E+04 a 

S. melongena 25,9 – 30,8 28.1 3,24E+03 b 

*Medias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente, pelo teste de Tukey a 

5% de probabilidade.  
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Tabela 3. Valores de concentrações relativas (CT: media de duplicata + desvio padrão) do tomato chlorosis virus (ToCV) em plantas de diferentes 
espécies inoculadas com o isolado norte-americano do vírus por meio de B. tabaci MEAM1. Em negrito as plantas utilizadas como fontes de inóculo 
para aquisição e posterior transmissão do vírus com o vetor (Resultados na tabela 8). -: não testado. 

Experimento Espécies Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 5 Média 

1º C. capitatum 25,32 ± 0,03 25,33 ± 0,18 25,40 ± 0,12 24,06 ± 0,19 0,00 24.20 

P. acutifólia 26,48 ± 0,14 25,77 ± 0,18 27,46 ± 0,00 28,07 ± 0,01 25,37 ± 0,04 26.54 

S. nigrum 27,64 ± 0,02 26,33 ± 0,10 26,90 ± 0,09 0,00 0,00 26.51 

S. americanum 27,63 ± 0,08 28,82 ± 0,14 26,60 ± 0,13 29,40 ± 0,23 0,00 28.11 

S. lycopersicum 30,89 ± 0,13 0,00 30,80 ± 0,12 30,07 ± 0,19 - 30,59 

S. oleracea - - - - - - 

2º C. capitatum 24,06 ± 0,07 24,92 ± 0,12 23,93 ± 0,20 24,01 ± 0,00 0,00 24.23 
S. oleracea 24,29 ± 0,14 24,95 ± 0,17 24,48 ± 0,20 24,86 ± 0,20 0,00 24.64 
P. acutifólia 25,08 ± 0,02 26,03 ± 0,03 24,25 ± 0,12 25,10 ± 0,08 24,30 ± 0,00 24.95 
S. lycopersicum 31,54 ± 0,14 27,72 ± 0,00 29,38 ± 0,00 26,61 ± 0,07 - 28.62 
S. nigrum 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 
S. americanum - - - - - - 

3º C. capitatum 24,44 ± 0,17 23,47 ± 0,10 24,03 ± 0,14 23,84 ± 0,13 22,91 ± 0,21 23,74 

P. acutifólia 25,59 ± 0,05 25,83 ± 0,48 25,24 ± 0,02 24,73 ± 0,04 23,96 ± 0,23 25.07 

S. oleracea 23,11 ± 0,44 32,29 ± 0,27 23,15 ± 0,03 24,04 ± 0,06 - 25.61 

S. americanum 27,01 ± 0,05 27,20 ± 0,15 24,50 ± 0,08 28,36 ± 0,17 25,60 ± 0,05 26.53 

S. nigrum 24,40 ± 0,15 27,91 ± 0,39 27,75 ± 0,20 0,00 0,00 26.69 

S. lycopersicum 27,67 ± 0,33 31,80 ± 0,21 33,17 ± 0,11 24,24 ± 0,16 - 29.22 

4º P. acutifólia 20,68 ± 0,08 19,59 ± 0,20 21,06 ± 0,14 20,10 ± 0,06 - 20.36 

C. capitatum 21,35 ± 0,24 23,10 ± 0,13 22,31 ± 0,09 23,26 ± 0,05 21,61 ± 0,23 22.37 

S. americanum 24,46 ± 0,03 23,51 ± 0,08 0,00 0,00 0,00 23.98 
S. lycopersicum 25,49 ± 0,08 25,94 ± 0,12 33,94 ± 0,60 26,14 ± 0,13 - 27.63 
S. oleracea - - - - - - 
S. nigrum - - - - - - 

5º S. oleracea 26,83 ± 0,20 22,85 ± 0,09 20,62 ± 0,06 0,00 0,00 23.43 

P. acutifólia 26,46 ± 0,04 24,88 ± 0,14 24,59 ± 0,00 25,01 ± 0,00 25,43 ± 0,10 25,27 

S. nigrum 25,95 ± 0,08 25,68 ± 0,10 26,67 ± 0,05 27,19 ± 0,00 0,00 26.37 

S. lycopersicum 26,59 ± 0,14 25,37 ± 0,01 24,76 ± 0,02 29,27 ± 0,02 - 26.50 

S. americanum 28,26 ± 0,22 27,41 ± 0,10 0,00 0,00 0,00 27.83 

C. capitatum - - - - - - 
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Tabela 4. Valores médios de CT e do número estimado de cópias do isolado norte-americano do 
tomato chlorosis virus no tecido foliar de plantas de diferentes espécies hospedeiras do vírus. 

Espécies Valores de CT Média de número de 
cópias do ToCV  

Intervalo de variação 
 

Média 

P. acutifólia 19,4 – 28.0 24,5 1,69E+06 a 

C. capitatum 21,3 – 25,4 23,7 1,42E+06 a 

S. oleracea 20,5 – 26,9 24,1 1,21E+06 a 

S. americanum 23,4 – 29,5 26.8 2,82E+05 b 

S. nigrum 24,2 – 28,1 26.6 2,05E+05 b 

S. lycopersicum 24,1 – 33.2 28,1 1,59E+05 b 

*Medias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente, pelo teste de Tukey a 

5% de probabilidade.  

4.1.2. Quantificação do ToCV em adultos de B. tabaci MEAM1 após aquisição do 

vírus em plantas de diferentes espécies hospedeiras 

Os resultados de dois experimentos independentes, da quantificação do isolado brasileiro 

do ToCV em adultos de B. tabaci MEAM1, após aquisição do vírus em plantas das diferentes 

espécies com diferentes concentrações estimadas do vírus, são apresentados na tabela 5. O número 

estimado de cópias do vírus nos insetos foi maior quando eles se alimentaram em plantas de 

tomateiro, seguida por P. angulata, D. stramonium e berinjela. O número estimado de cópias do 

crinivirus em adultos de B. tabaci MEAM1 que se alimentaram em plantas de berinjela infectada foi 

o único que diferiu estatisticamente dos demais e foi 96,7% menor do que dos insetos que 

adquiriram o vírus em plantas de tomate.    

Na tabela 6 são apresentados os resultados de dois experimentos independentes da 

quantificação do isolado norte-americano do ToCV em adultos de B. tabaci MEAM1, após 

aquisição do vírus em plantas das diferentes espécies. O número estimado de cópias do vírus foi 

maior quando os insetos se alimentaram em plantas das espécies da família Solanaceae, do que na 

Amaranthaceae C. capitatum. O número estimado de cópias do crinivirus em adultos de B. tabaci que 

se alimentaram em plantas infectadas dessa última espécie foi 85% menor do que nos insetos que 

adquiriram o vírus em plantas de P. acutifólia. 
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Tabela 5. Valores de concentrações relativas (CT: média de duplicata + desvio padrão) e número estimado de cópias do tomato chlorosis virus (isolado 
brasileiro) em adultos de B. tabaci MEAM1, após aquisição do vírus em plantas de diferentes espécies hospedeiras destacadas em negrito na tabela 1. 

*Medias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Espécie fonte de 

inóculo 
 

Plantas fontes do ToCV do experimento 
Nº 2 

Plantas fontes do ToCV do experimento 
Nº 3 

 
Média 

 
Número total 
de cópias do 

ToCV Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 

S. lycopersicum 23,57 ± 
0,02 

 

22,59 ± 
0,06 

 

22,81 ± 
0,18 

 

26,85 ± 
0,47 

 

23,70 ± 
0,00 

 

23,73 ± 
0,00 

 

22,78 ± 
0,05 

 

23,60 ± 
0,03 

 

23,70 ± 
0.71 

1,69E+05 a 

P. angulata 25,17 ± 
0,12 

 

24,96 ± 
0,32 

 

23,32 ± 
0,01 

 

25,07 ± 
0,31 

23,52 ± 
0,04 

23,22 ± 
0,00 

 

23,28 ± 
0,02 

23,16 ± 
0,03 

23,96 ± 
1.27 

1,47E+05 a  

D. stramonium 0,00 
 

23,90 ± 
0,10 

 

25,99 ± 
0,11 

23,67 ± 
0,08 

 

25,90 ± 
0,08 

 

25,85 ± 
0,13 

 

23,74 ± 
0,53 

 

23,75 ± 
0,03 

 

24,69 ± 
0,10 

8,52E+04 a  

S. melongena 27,87 ± 
0,09 

 

29,51 ± 
0,29 

 

27,66 ± 
0,14 

27,59 ± 
0,31 

27,72 ± 
0,17 

 

0,00 
 

29,30 ± 
0,19 

31,36 ± 
0,30 

28,71 ± 
1,31 

5,50E+03 b 
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Tabela 6. Valores de concentrações relativas (CT: média de duplicata + desvio padrão) e número estimado de cópias do tomato chlorosis virus (isolado 
norte-americano) em adultos de B. tabaci MEAM1, após aquisição do vírus em plantas de diferentes espécies hospedeiras destacadas em negrito na 
tabela 3. 

*Medias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

 

 

 
Espécie fonte de 

inóculo 
 

Plantas fontes do ToCV do experimento 
Nº 1 

Plantas fontes do ToCV do experimento 
Nº 3 

 
Média 

 
Número total 
de cópias do 

ToCV Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 

P. acutifolia 26,65 ± 
0,13 

 

26,19 ± 
0,16 

 

25,73 ± 
0,23 

 

24,13 ± 
0,14 

 

25,62 ± 
0,11 

 

24,12 ± 
0,31 

 

26,16 ± 
0,28 

 

27,25 ± 
0,14 

 

25.73 ± 
0,42 

1,56E+06 a 

S. lycopersicum 26,42 ± 
0,29 

 

23,57 ± 
0,32 

 

24,61 ± 
0,19 

 

0,00 0,00 31,11 ± 
0,00 

 

33,10 ± 
0,79 

0,00 27.76 ± 
4.47 

1,77E+06 a 

S. americanum 22,95 ± 
0,02 

 

29,04 ± 
0,31 

 

0,00 23,84 ± 
0,12 

 

30,32 ± 
0,19 

 

26,94 ± 
0,13 

 

31,51 ± 
0,53 

 

31,08 ± 
0,03 

 

27.95 ± 
5,74 

2,84E+06 a 

C. capitatum 26,17 ± 
0,29 

 

34,18 ± 
0,12 

 

0,00 0,00 26,67 ± 
0,51 

 

27,16 ± 
0,51 

 

0,00 27,11 ± 
0,03 

28.26 ± 
0,66 

2,43E+05 b 
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4.1.3. Eficiência de transmissão e retenção do ToCV em B. tabaci MEAM1 após 

aquisição do vírus em plantas de diferentes espécies hospedeiras 

Os resultados dos experimentos de transmissão e retenção do ToCV (isolado brasileiro) 

em B. tabaci MEAM1, após aquisição do vírus em plantas das diferentes espécies com 

concentrações variadas do crinivirus são apresentados na tabela 7. Vinte e quatro horas (dia 1) após 

a aquisição do vírus pelo vetor, as taxas de infecção de tomateiros inoculados variaram de 75% a 

100%, sendo o tomateiro a fonte de inóculo mais eficiente (100%). A eficiência de transmissão do 

primeiro para o segundo dia após aquisição do vírus por B. tabaci MEAM1, reduziu, em média, 

31%. A maior redução (66,7%) ocorreu para insetos que adquiriram o vírus em plantas de berinjela. 

Após o terceiro dia de aquisição a redução média foi de 57,2%.  

Tabela 7. Taxas de transmissão do ToCV (isolado brasileiro) para tomateiros, inoculados com B. 
tabaci MEAM1, em diferentes intervalos de tempo (dias) após aquisição do vírus em plantas das 
diferentes espécies hospedeiras. As plantas fontes de inóculo foram aquelas usadas na 
quantificação do vírus e destacadas em negrito na tabela 1. 

Origem da 
fonte de 
inóculo 

Planta fonte de 
inóculo 

 

Número de plantas infectadas / Número de plantas 
inoculadas 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 

Experimento 1 S. lycopersicum 4/4 4/4 3/4 

P. angulata 4/4 3/4 2/4 

D. stramonium 3/4 3/4 1/4 

S. melongena 3/4  1/4 1/4 

Experimento 2 S. lycopersicum 4/4 3/4 2/4 

P. angulata 4/4 3/4 2/4 

D. stramonium 4/4 2/4 1/4 

S. melongena 3/4  1/4 0/4 

Experimento 3 S. lycopersicum 4/4 3/4 2/4 

P. angulata 3/4  2/4 1/4 

D. stramonium 3/4  3/4 2/4 

S. melongena  3/4  1/4 1/4 

Totais S. lycopersicum 12/12 (100%) a 10/12 (83,3%) ab 7/12 (58,3%) b 

P. angulata 11/12 (91%) a 8/12 (66,6%) ab 5/12 (41,6%) b 

D. stramonium 10/12 (83,3%) a 8/12 (66,6%) ab 4/12 (33,3%) b 

S. melongena 9/12 (75%) a 3/12 (25%) b 2/12 (16,6%) b 

*Médias seguidas da mesma letra na linha não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey 

a 5% de probabilidade  
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Na tabela 8 são apresentados os resultados dos experimentos com o isolado norte-

americano, onde a eficiência de transmissão do ToCV por insetos que se alimentaram em plantas 

infectadas das diferentes espécies também foi variável. Vinte e quatro horas (dia 1) após a aquisição 

do vírus por B. tabaci, as taxas de infecção de tomateiros inoculados variaram de 75% a 91%, sendo 

P. acutifolia a fonte de inóculo mais eficiente. A eficiência de transmissão do primeiro para o segundo 

dia após aquisição do vírus por B. tabaci MEAM1 reduziu, em média, 64%. A maior redução (88,9%) 

ocorreu para insetos que adquiriram o vírus em plantas de C. capitatum. Após o terceiro dia de 

aquisição a redução média foi de 80%. Nenhum inseto que se alimentou em plantas de C. capitatum 

parece ter retido o vírus no terceiro dia após a aquisição.  

Tabela 8. Taxas de transmissão do ToCV (isolado norte-americano) para tomateiros, inoculados 
com B. tabaci MEAM1, em diferentes intervalos de tempo (dias) após aquisição do vírus em plantas 
das diferentes espécies hospedeiras. As plantas fontes de inóculo foram aquelas usadas na 
quantificação do vírus e destacadas em negrito na tabela 3. 

Origem da 
fonte de 
inóculo 

Planta fonte de 
inóculo 

 

Número de plantas infectadas /Número de plantas 
inoculadas 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 

Experimento 1 P. acutifolia 3/4 0/4 0/4 

S. lycopersicum 3/4 0/4 0/4 

S. nigrum 3/4 1/4 1/4 

S. americanum 3/4 1/4 0/4 

C. capitatum 3/4 0/4 0/4 

Experimento 3 P. acutifolia 4/4 1/4 1/4 

S. lycopersicum 3/4 3/4 2/4 

S. nigrum 4/4 1/4 1/4 

S. americanum 3/4 1/4 1/4 

C. capitatum 4/4 1/4 0/4 

Experimento 5 P. acutifolia 4/4 3/4 3/4 

S. lycopersicum 4/4 2/4 1/4 

S. nigrum 4/4 3/4 1/4 

S. americanum 4/4 1/4 0/4 

C. capitatum* 2/4 1/4 0/4 

Totais P. acutifolia 11/12 (91%) a 4/12 (33,3%) ab 3/12 (25%) c 

S. lycopersicum 10/12 (83,3%) a 5/12 (41,6%) ab 3/12 (25%) c 

S. nigrum 10/12 (83,3%) a 5/12 (41,6%) ab 3/12 (25%) c 

S. americanum 10/12 (83,3%) a 3/12 (25%) b 1/12 (8,3%) b 

C. capitatum 9/12 (75%) a 1/12 (8,35%) b 0/12 (0%) 

*Planta fonte de inóculo do experimento Nº 4, tabela 2. Médias seguidas da mesma letra na linha 

não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade  
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4.1.4. Análise de correlação 

Na figura 6 está ilustrado o resultado da análise de correlação entre o número estimado 

de cópias do ToCV (isolado brasileiro) em plantas fonte de inóculo das diferentes espécies 

hospedeiras e o número estimado de cópias do vírus em adultos de B. tabaci MEAM1, após 

aquisição nas mesmas folhas usadas para a quantificação do vírus. Verificou-se uma correlação 

positiva (Coeficiente de correlação (R) = 0.9890) entre essas variáveis. Na figura 7 está ilustrado o 

resultado da análise de correlação entre o número estimado de cópias do ToCV (isolado brasileiro) 

em adultos de B. tabaci MEAM1, após PAA 24 h em diferentes espécies hospedeiras e o número 

total de plantas de tomate infectadas em função da planta fonte de inóculo. Também se verificou 

uma correlação positiva (R= 0.9831) entre essas variáveis. 
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Figura 7. Correlação entre o número estimado de cópias do ToCV (isolado brasileiro) em 
adultos de B. tabaci MEAM1, após aquisição em diferentes espécies hospedeiras e o 
número total de plantas de tomate infectadas em função da origem da fonte de inóculo 

Figura 6. Correlação entre o número estimado de cópias do ToCV (isolado brasileiro) em 
plantas fonte de inóculo das diferentes espécies hospedeiras e o número estimado de 
cópias do vírus em adultos de B. tabaci MEAM1, após aquisição nas mesmas folhas usadas 
para a quantificação do vírus. 
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4.2. Taxas de infecção natural do ToCV em plantas de diferentes espécies hospedeiras 

e preferência à oviposição de B. tabaci MEAM1 

Nas tabelas 9-12 são apresentados os resultados dos experimentos de avaliações da 

infecção natural do ToCV em plantas de diferentes espécies hospedeiras e a preferência para 

oviposição de B. tabaci MEAM1. Todas as plantas de tomate previamente inoculadas com o ToCV 

e transplantadas no campo, nos dois anos, estavam infectados, conforme resultados do RT-PCR. 

As plantas de P. angulata foram as mais suscetíveis à infecção natural em todas as seis 

exposições, nos dois anos. No lado oposto, nenhuma das 60 plantas de C. annuum e C. album foi 

infectada. S. melongena teve apenas duas plantas infectadas entre as 60 expostas (3,3%). Essa infecção 

ocorreu somente em 2018. As taxas de infecção das plantas das outras cinco espécies variaram de 

13,3% a 46,4% (Tabelas 9 e 10).  

Tabela 9. Taxas de infecção do ToCV em plantas de diferentes espécies hospedeiras, em três 
épocas (mês) de exposição no campo em 2017. 

 
Espécie 

N° de plantas infectadas/expostas Total de plantas 
infectadas / 
expostas (%)  

03/07 – 23/07 27/07 – 26/08 27/08 – 26/09 

P. angulata 5/10 7/10 10/10 22/30 (73,3) 
S. americanum 1/9 1/10 8/10 10/29 (34,4) 
S. tuberosum 0/10 2/9 6/8 8/27 (29,6) 
N. tabacum 0/10 0/10 8/9 8/29 (27,5) 
S. lycopersicum 0/9 2/10 2/10 4/29 (13,7) 

D. stramonium 0/10 2/10 2/10 4/30 (13,3) 
S. melongena 0/10 0/10 0/10 0/30 
C. annuum 0/10 0/10 0/8 0/28 
C. album 0/10 0/10 0/10 0/30 

 
Tabela 10. Taxas de infecção do ToCV em plantas de diferentes espécies hospedeiras, em três 
épocas (mês) de exposição no campo em 2018. 

 
Espécie 

N° de plantas infectadas/expostas Total de plantas 
infectadas / 
expostas (%) 

07/08 - 04/09 04/09 - 02/10 02/10 – 30/10 

P. angulata 4/10 7/10 10/10 21/30 (70) 
S. tuberosum 1/10 5/9 7/9 13/28 (46.4) 
D. stramonium 0/10 5/9 7/9 12/28 (42.8) 
S. lycopersicum 1/10 5/10 6/9 12/29(41.3) 
S. americanum 2/10 3/10 6/10 11/30 (36.6) 
N. tabacum 0/10 1/9 6/8 7/27 (25.9) 
S. melongena 0/10 0/10 2/10 2/30 (6,6) 
C. annuum 0/10 0/10 0/10 0/30 
C. album 0/10 0/10 0/10 0/30 
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Resultados da análise de preferência para oviposição do vetor nas plantas das diferentes 

espécies expostas à infecção natural com o ToCV estão nas tabelas 11 e 12. No geral, adultos de B. 

tabaci MEAM1 ovipositaram em plantas de todas as espécies expostas. Porém, houve diferenças 

significativas entre elas. Plantas de N. tabacum e de S. melongena foram as mais preferidas para 

oviposição do vetor, enquanto, plantas de C. annuum e de C. album foram as menos preferidas.  
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Tabela 11. Número médio de ovos de B. tabaci MEAM1 depositados em folhas de plantas hospedeiras do ToCV em condições de campo em 2017. 

Primeira exposição 
03/07 – 23/07 

Segunda exposição 
27/07 – 26/08 

Terceira exposição 
27/08 – 26/09 

Espécie Média de ovos/planta Espécie Média de ovos/planta Espécie Média de ovos/planta 

S. melongena 1,6 ± 3,3 N. tabacum 31,6 ± 7,7 a N. tabacum 110,6 ± 14,5 a 

N. tabacum 1,2 ± 2,5 S. melongena 20,3 ± 6,6 b S. melongena 76,9 ± 9,3 b 

D. stramonium 0 P. angulata 10,6 ± 1,7 c D. stramonium 13,7 ± 3,1 c 

P. angulata 0 D. stramonium 7,5 ± 3,1 c S. americanum 9,6 ± 3,2 c 

S. tuberosum 0 S. tuberosum 7,3 ± 3,0 c P. angulata 5,0 ± 3,6 c 

S. americanum 0 S. americanum 4,2 ± 3,7 c S. tuberosum 3,1 ± 3,4 c 

S. lycopersicum 0 S. lycopersicum 2,8 ± 3,0 c S. lycopersicum 2,8 ± 3,0 c 

C. annuum 0 C. album 0,9 ± 1,9 d C. annuum 0,6 ± 1,8 d 

C. album 0 C. annuum 0,5 1,5 d C. album 0,3 ± 0,9 d 

  *Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade  
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Tabela 12. Número médio de ovos de B. tabaci MEAM1 depositados em folhas de plantas hospedeiras do ToCV em condições de campo em 2018. 

Primeira exposição 
07/08 - 04/09 

Segunda exposição 
04/09 - 02/10 

Terceira exposição 
02/10 – 30/10 

Espécie Média de ovos/planta Espécie Média de ovos/planta Espécie Média de ovos/planta 

N. tabacum 3,0 ± 4,9 N. tabacum 119,6 ± 38,8 a N. tabacum 217,7 ± 30,4 a 

S. melongena 1,5 ± 3,1 S. melongena 81,4 ± 13,5 b S. melongena 163,0 ± 35,2 b 

D. stramonium 0 S. americanum 20,2 ± 11,3 c S. americanum 22,2 ± 13,3 c 

P. angulata 0 P. angulata 10,6 ± 2,9 c P. angulata 19,4 ± 4,9 c 

S. tuberosum 0 D. stramonium 7,5 ± 2,9 c S. lycopersicum 10,9 ± 5,9 c 

S. americanum 0 S. tuberosum 7,3 ± 3,3 c D. stramonium 10,3 ± 5,5 c 

S. lycopersicum 0 S. lycopersicum 5,8 ± 5,6 c S. tuberosum 9,1 ± 8,2 c 

C. annuum 0 C. album 0,5 ± 1,2 d C. annuum 0,3 ± 0,6 d 

C. album 0 C. annuum 0,9 ± 1,7 d C. album 0,5 ± 0,8 d 

*Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade
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4.3. Incidência do ToCV em plantas daninhas e cultivadas em plantações de 

tomateiros na região de Sumaré (SP) 

Na tabela 13 listam-se as espécies identificadas em plantações comerciais de tomateiro na 

região de Sumaré, estado de São Paulo, durante os anos 2016, 2017, 2018 e 2019. 

Foram analisadas amostras de 709 plantas. Dessas, somente plantas de S. americanum, S. 

sisymbriifolium e C. album foram encontradas infectadas naturalmente com o ToCV. As taxas de 

infecção com o crinivirus nessas plantas foram de 16,36%, 20% e 1,4%, respectivamente. 

Tabela 13. Taxas de infecção natural com o ToCV em plantas daninhas e cultivadas, coletadas em 
plantações comerciais de tomateiros na região de Sumaré, SP. 

Família Espécie N° de plantas infectadas 

/ analisadas 

Amaranthaceae Amaranthus deflexus 0/26 

 Amaranthus retroflexus* 0/14 

 Amaranthus viridis* 0/21 

 Beta vulgaris 0/4 

 Chenopodium album* 1/70 

 Chenopodium ambrosioides 0/3 

Asteraceae Ageratum conyzoides 0/2 

 Bidens pilosa* 0/11 

 Conyza canadenses* 0/8 

 Eclipta prostrata 0/1 

 Emilia sonchifolia* 0/7 

 Galinsoga parviflora 0/1 

 Gerbera sp. 0/4 

 Gnaphalium coarctatum 0/5 

 Gnaphalium purpureum 0/7 

 Hypochaeris radicata 0/1 

 Lourteigia ballotifolia 0/1 

 Sonchus oleraceus* 0/25 

Brassicaceae Raphanus sativus* 0/1 

Commelinaceae Commelina benghlahensis* 0/10 

Convolvulaceae Ipomoea indivisa 0/2 

 Ipomoea nil 0/2 
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 Ipomoea purpúrea 0/2 

Cucurbitaceae Citrullus lanatus 0/3 

Euphorbiaceae Euphorbia heterophylla 015 

Fabaceae Crotalaria micans 0/2 

 Glycine max 0/7 

 Macroptilium lathyroides 0/1 

 Mimosa caesalpiniaefolia 0/50 

 Phaseolus vulgaris 0/4 

 Senna occidentalis 0/1 

 Vigna unguiculata* 0/7 

Malvaceae Malvastrum coromandelianum 0/1 

 Sida cordifolia 0/10 

Portulacaceae Portulaca oleracea* 0/2 

Solanaceae Capsicum annuum* 0/10 

 Datura stramonium* 0/30 

 Nicandra physalodes* 0/24 

 Solanum americanum* 36/220 

 Solanum melongena* 0/10 

 Solanum paniculatum 0/10 

 Solanum palinacanthum* 0/6 

 Solanum tuberosum* 0/51 

 Solanum sisymbriifolium * 3/15 

 Solanum viarum 0/2 

*Espécies reportadas na literatura como suscetíveis ao ToCV em condições naturais (ANEXO). 
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5. DISCUSSÃO 

A relação entre crinivirus, plantas hospedeiras e vetores tem sido estudada por diversos 

autores de diferentes países com o objetivo de esclarecer, entre outros, o papel das hospedeiras 

alternativas como fontes de inóculo e suas implicações epidemiológicas. Nesse trabalho, procurou-

se inicialmente avaliar a concentração de dois isolados do ToCV, em estudos independentes 

realizados no Brasil e nos Estados Unidos, em plantas de diferentes espécies hospedeiras desse 

vírus. Depois, avaliou-se a concentração do vírus em adultos de B. tabaci MEAM1 que se 

alimentaram nessas plantas e a consequente influência na taxa de transmissão para plantas de 

tomateiro. Ambos os isolados foram eficientemente transmitidos das diferentes plantas fontes de 

inóculo, independentemente da concentração viral, por meio do vetor, para plantas de tomateiro. 

A taxa de infecção dos tomateiros variou em função da planta fonte de inóculo. Para o isolado 

brasileiro, a melhor fonte de inóculo foi o tomateiro, seguido por P. angulata (Tabela 7). No caso 

do isolado norte-americano, a melhor fonte de inóculo foi P. acutifolia, seguida pelo tomateiro 

(Tabela 8). No estudo de Shakeel et al. (2018), plantas de pepino (Cucumis sativus) e de D. stramonium 

foram avaliadas como fontes de inóculo do crinivirus cucurbit chlorotic yellows virus (CCYV) para 

a aquisição por B. tabaci MEAM1 e posterior transmissão para plantas de ambas as espécies. 

Utilizando planta infectada de pepino como fonte de inóculo, 90% das plantas inoculadas de ambas 

espécies foram infectadas. Quando os insetos adquiriram o vírus em planta de D. stramonium, as 

taxas de transmissões para plantas de pepino e de D. stramonium caíram para 60% e 50%, 

respectivamente. Os autores não avaliaram a concentração do vírus nas plantas fontes de inóculo 

ou a preferência do vetor por elas. No estudo de Komada (2019), plantas de tomate (var. Kada), S. 

americanum e P. angulata foram avaliadas como fontes de inoculo do ToCV para a aquisição por B. 

tabaci MEAM1 e posterior transmissão para plantas de tomate. As taxas de transmissão do vírus a 

partir de plantas infectadas de cada espécie hospedeira foram de 42,2%, 41% e 40%, 

respectivamente. Avaliou-se também a preferência para oviposição do vetor em plantas dessa 

espécie, onde S. americanum foi a mais preferida, seguida do tomateiro e P. angulata. A concentração 

do vírus nas plantas fontes não foi avaliada. 

Considerando-se as concentrações do isolado brasileiro do ToCV em plantas das 

diferentes espécies avaliadas como fontes de inóculo, constatou-se que as taxas de infecção de 

tomateiros foram correlacionadas positivamente com essa variável. A concentração do vírus foi 

significativamente maior em plantas de tomate, P. angulata, e D. stramonium, quando comparado 

com aquela estimada em plantas de berinjela. Os valores de concentração do vírus nessas plantas 
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também mostraram correlação positiva com as concentrações do vírus adquirido por B. tabaci 

MEAM1. 

Ng et al. (2004), estudaram a interação entre o crinivirus lettuce infectious yellows 

virus (LIYV) e B. tabaci New World e constataram que a concentração viral disponível para 

aquisição teve correlação positiva com a eficiência de transmissão pelo vetor. Ensaios de aquisição 

do vírus in vitro, utilizando membranas contendo uma dieta artificial e diluições seriadas do vírus 

purificado, mostraram que aqueles insetos que se alimentaram nas membranas com maiores 

concentrações virais obtiveram as melhores taxas de transmissão. No entanto, outros estudos 

sugerem que além da concentração do crinivirus na planta fonte, a aquisição do vírus pode ser 

influenciada pela espécie de planta infectada onde ocorre a alimentação do vetor. Por exemplo, na 

Califórnia, plantas de espécies cultivadas e daninhas foram avaliadas quanto ao título viral e como 

fontes de inóculo para a aquisição e posterior transmissão do crinivirus cucurbit yellow stunting 

disorder virus (CYSDV) para plantas de melão, por meio de B. tabaci MEAM1. Os resultados 

mostraram que plantas das espécies da família cucurbitácea apresentaram os maiores títulos de 

CYSDV e houve correlação positiva entre estes e a transmissão pelo vetor. Outras hospedeiras 

não-cucurbitáceas apresentaram títulos de CYSDV significativamente menores e variaram na 

capacidade de servir como fontes de inóculo. Por exemplo, plantas de Sisymbrium irio e Phsaseolus 

vulgaris, mesmo apresentando um título viral baixo, foram eficientes fontes e inóculo. Os autores 

não avaliaram a preferência do vetor para as plantas hospedeiras estudadas e concluíram que fatores 

ambientais, físicos ou bioquímicos podem estar envolvidos nos processos de 

aquisição/transmissão do CYSDV. Planta de Cucurbita foetidissima, uma espécie de daninha perene, 

foi apontada como possível importante reservatório desse crinivirus no campo. Além de exibir alta 

concentração do vírus e ser eficiente fonte de inóculo para o vetor, elas sobrevivem condições 

adversas de baixa temperatura (Wintermantel et al., 2016). 

Na Grécia, Orfanidou et al. (2016) avaliaram a importância de plantas daninhas 

hospedeiras do ToCV como fontes de inóculo para B. tabaci MED. As taxas de transmissão do 

ToCV com adultos desse vetor que adquiriram o vírus em tomateiro, Solanum nigrum, Sonchus 

oleraceus, Amaranthus retroflexus e C. album, foram de 78%, 68%, 38%, 32% e 22%, respectivamente. 

O tomateiro, além de ser a melhor fonte de inóculo, foi a planta que apresentou a maior 

concentração do ToCV. Quanto a preferência de B. tabaci MED por plantas das diferentes espécies, 

que pode influenciar a eficiência de transmissão do vírus, constatou-se oviposição e 

desenvolvimento de adultos do vetor em S. nigrum e S. oleraceus, mas não em A. retroflexus e C. album 

(Amaranthaceae). Essa baixa ou nula preferência de B. tabaci MED para oviposição em plantas da 

família Amaranthaceae também foi observada no presente trabalho para adultos de B. tabaci 
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MEAM1 e em plantas de C. album (Tabela 11 e 12) e C. capitatum (observação pessoal), bem como 

em outros estudos (MUÑIZ et al., 2000; BEZERRA et al., 2004; GACHOKA et al., 2005: 

FARIÑA et al., 2019). Segundo LoPresti (2013) tricomas modificados nas folhas e caules de plantas 

de pelo menos quatro gêneros de Chenopodiaceae (sub família da Amaranthaceae), têm uma 

função defensiva de natureza estrutural e química contra diversos insetos. 

Nos experimentos realizados com o isolado norte americano do ToCV, embora não tenha 

sido efetuada análise de correlação, os valores de taxas de transmissão (Tabela 8) e de concentrações 

do vírus nas plantas fontes de inóculo (Tabela 4) sugerem ausência de correlação entre essas 

variáveis. A concentração do vírus foi significativamente maior em C. capitatum, a menos eficiente 

fonte de inóculo. Por outro lado, plantas de P. acutifolia apresentaram títulos virais 

significativamente maiores do que plantas de S. nigrum e de tomate (Tabela 4), porém as taxas de 

transmissão do vírus a partir delas não diferiram ao longo dos três dias de transmissão (Tabela 8). 

O título viral em adultos de B. tabaci MEAM1 que se alimentaram em plantas infectadas 

de P. acutifolia, tomate e S. americanum foram, em média, similares. Houve, porém, uma maior 

variação nos insetos que adquiriram o vírus em plantas de tomate e S. americanum (Tabela 6).  

Variações nessa variável existem para estudos de quantificação de begomovirus em adultos de B. 

tabaci. Por exemplo, a concentração estimada do squash leaf curl virus (SLCV), quantificada em 

adultos após PAA de 24 h em plantas infectadas de abóbora, variou entre 3.2 e 926 pg de DNA 

viral (POLSTON et al., 1990). Em outro trabalho similar, Navot & Czoknes (1989) quantificaram 

o tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) a partir do DNA extraído de adultos, após PAA de 18 h 

em plantas infectadas de D. stramonium. Estimaram que os insetos continham entre uma e cem 

milhões de cópias do vírus. No trabalho de Zeidan et al. (1991), adultos de B. tabaci que se 

alimentaram em plantas com baixo título viral adquiriram quantidades do TYLCV semelhantes 

àquelas adquiridas por insetos que se alimentaram em plantas com título viral 100 vezes maior. 

Esse fato pode estar associado com a concentração do vírus nas células onde os insetos se 

alimentam. Constatou-se, por exemplo, que em plantas de Abutilon sellovianum infectadas com o 

begomovirus abutilon mosaic virus, este foi encontrado em apenas uma de cada duas mil células 

do floema examinadas por folha (HORNS & JESKE, 1991). Assim, Zeidan et al. (1991) concluíram 

que a quantidade de vírus adquirida por um inseto depende da proporção de células com alta carga 

viral no tecido e a concentração do vírus na(s) célula(s) onde o inseto se alimenta. 

A retenção do ToCV por até três dias em B. tabaci MEAM1 já havia sido relatada por 

Wintermantel & Wisler (2006) e Shi et al. (2018), e foi confirmado no presente trabalho quando o 

vírus foi adquirido na maiora das plantas hospedeiras usadas como fontes de inoculo. Exceção 
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ocorreu quando o isolado norte-americano do ToCV foi quantificado em insetos que o adquiriram 

em plantas das diferentes espécies, o menor título viral foi, em média, naqueles que se alimentaram 

em plantas de C. capitatum (Tabela 6). Isso pode ter influenciado a retenção do vírus pelo vetor, 

pois nenhuma planta de tomate foi infectada quando inoculada com insetos após o terceiro dia da 

aquisição do ToCV nessa planta (Tabela 8). 

O efeito da fonte de inóculo do ToCV na taxa de transmissão por B. tabaci MEAM1 para 

tomateiro também poder ser influenciada pela condição do teste de transmissão, isto é, com ou 

sem chance de escolha do vetor para a aquisição e transmissão do vírus. Os resultados obtidos no 

presente trabalho e de outros anteriormente discutidos (SHAKEEL et al., 2018; KOMADA, 2019; 

WINTERMANTEL et al., 2016; ORFANIDOU et al., 2016) foram obtidos em testes de 

transmissão do ToCV sem chance de escolha do vetor. Fariña et al. (2019) estudaram a eficiência 

de plantas de berinjela, tomateiro e C. quinoa, infectadas com o ToCV, como fontes de inóculo para 

B tabaci MEAM1 em testes de livre chance de escolha para aquisição e transmissão do vírus para 

tomateiros sadios. As taxas de transmissões obtidas foram de 3%, 76,6% e zero%, respectivamente. 

O experimento não permitiu identificar as razões dessas diferenças. Porém, especula-se que no 

caso de S. melongena, por apresentar maior preferência para oviposição do vetor, o inseto 

permaneceu por um período de tempo mais longo na planta para possível colonização, e poucos 

se movimentaram para as plantas vizinhas para a transmissão do vírus. Chenopodium quinoa, por sua 

vez, foi a menos preferida por B. tabaci MEAM1 para oviposição. Assim, os insetos podem ter 

permanecido na planta por um curto período de tempo, insuficiente para adquirir o vírus e 

posteriormente transmiti-lo às plantas vizinhas de tomate. Essa especulação foi constatada em 

estudos realizados com Trialeurodes vaporarioum (Verschoor van der Pel (1978) citado por Van 

Lenteren & Nolpus (1990). Aqueles autores liberaram adultos de T. vaporarioum em gaiolas 

contendo plantas de berinjela, pepino, pimentão e tomate. Observaram uma mudança consistente 

nas primeiras 24 horas após o primeiro pouso dos insetos nas plantas. O número de adultos sempre 

aumentou em plantas de berinjela e pepino, porém sempre diminuiu em plantas de pimentão e 

tomate. Mais recentemente, estudo semelhante foi conduzido por Sharma & Budha (2015) com 

adultos de B. tabaci, possivelmente MEAM1, em testes com chance de escolha entre plantas de 

berinjela, pepino, pimentão e tomate. Monitorou-se o número de insetos nas plantas após 24, 48, 

72 e 96 horas da liberação. Os resultados mostraram que os insetos tendem a deixar as plantas de 

tomate ao longo do tempo, sendo que o número de adultos encontrados no quarto dia foi metade 

daquele do primeiro dia. O contrário foi observado em plantas de berinjela e pepino, onde o 

número de insetos aumentou ao longo dos quatro dias. Finalmente, o pimentão, mostrou um baixo 

número de insetos já no primeiro dia e continuou diminuindo nos dias seguintes. Os autores 
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atribuem essas diferenças a diversos fatores físicos e/ou bioquímicos descritos na literatura 

relacionadas aos estudos da biologia e ecologia desse aleyrodideo. Segundo Van Lenteren & Nolpus 

(1990), o comportamento dos insetos é fortemente influenciado pela planta hospedeira, porque a 

relação entre a seleção dessa e o crescimento, desenvolvimento e reprodução do inseto é elemento 

central na evolução da associação planta/inseto. 

Outra variável que pode determinar o potencial de plantas de uma espécie, sabidamente 

suscetível ao ToCV, como fonte de inóculo do vírus no campo é a suscetibilidade à infecção natural, 

associada com a preferência do vetor. 

As plantas de P. angulata foram as mais suscetíveis à infecção com o ToCV nos ensaios de 

exposição no campo (Tabelas 9 e 10). Plantas dessa espécie de daninha foram as primeiras 

reportadas naturalmente infectadas com o ToCV no Brasil. Os autores relataram alta incidência 

(>20%) de plantas apresentando sintomas típicos desse crinivirus em coletas na localidade de 

Capão Bonito, estado de São Paulo. As plantas de P. angulata também apresentaram altas 

populações de B. tabaci MEAM1 (FONSECA et al., 2013). Plantas de P. angulata também já foram 

encontradas naturalmente infectadas com outros vírus que afetam o tomateiro, como o tomato 

severe rugose virus no estado do Espírito Santo (DUARTE et al., 2019), o groudnut ringspot virus 

no estado do Pará (DE JESUS BOARI et al., 2019), o tomato spotted wilt virus nos Estados Unidos 

(KAHN et al., 2005) e o tomato yellow leaf curl virus na Tanzania (KASHINA et al., 2002). No 

Brasil, no estado do Tocantins, plantas de P. angulata foram encontradas infectadas naturalmente 

com o watermelon mosaic virus (WMV), o papaya ringspot virus – type watermelon (PRSV-W), o 

zucchini yellow mosaic virus (ZYMV), o cucumber mosaic virus (CMV) e o zucchini lethal 

chlorosis virus – ZLCV (AGUIAR et al., 2018), indicando alta sucetibilidade à infecção natural 

com diversos vírus de importância agronômica. 

Depois de P. angulata, há um grupo de plantas com suscetibilidade ade intermediaria 

variável, entre as quais merece destaque a batateira variedade Asterix, que apresentou igual ou 

superior suscetibilidade a infecção com o ToCV, quando comparada ao tomateiro (Tabela 5 e 6). 

Esse fato, associado a suscetibilidade de outras variedades comercias de batateira ao ToCV 

(PINTO, 2017) apontam que plantas dessa espécie podem ter um papel importante na 

epidemiologia da doença, quando próximas a outras solanáceas, especialmente o tomateiro. Além 

disso, tubérculos de batata infectados com o ToCV podem servir de introdução do inóculo no 

campo (FORTES et al., 2012b). Em recentes avaliações da incidência do ToCV em cultivos 

comerciais de solanáceas no Brasil, as taxas de infecções em plantas de batata, tomate, pimentão e 
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berinjela foram de 38,8%, 20,9%, 0,9% e zero, respectivamente (MITUTI et al., 2019). Essa taxa 

de infecção de batateiras é similar às obtidas no presente trabalho. 

Plantas de D. stramonium e S. americanum mostraram ser igual ou mais suscetíveis à infecção 

natural com o ToCV do que o tomateiro. Elas já foram reportadas como hospedeiras naturais do 

ToCV em diferentes partes do mundo. Por exemplo, plantas de D. stramonium foram encontradas 

infectadas com o ToCV próximas à plantios de tomateiros infectados na África do Sul, no México 

e na Grécia (MOODLEY et al., 2016, ALVAREZ-RUIZ et al., 2007, ORFANIDOU et al., 2014). 

Plantas de S. americanum já foram encontradas infectadas com o ToCV nos campos de tomateiro 

amostrados na Coréia, Arábia Saudita, Costa Rica, Espanha e Uruguai. (KIL, et al., 2015, 

SHAKEEL et al., 2017, VARGAS-ASENSIO et al., 2013, FONT, 2004, ARRUABARRENA et 

al., 2015). Na África do Sul, plantas de D. stramonium e S. nigrum foram as únicas espécies de 

daninhas encontradas infectadas naturalmente com o ToCV nos arredores de tomateiros com 

incidência do vírus (MOODLEY et al., 2019). No presente trabalho, plantas de S. americanum foram 

as mais abundantes encontradas naturalmente infectadas com esse crinivirus próximas às 

plantações de tomateiros na região de Sumaré, SP. A suscetibilidade de D. stramonium e S. americanum 

ao vírus em condições naturais, aliada à moderada preferência do vetor para oviposição (Tabelas 

11 e 12) e a abundância no território brasileiro são características que as colocam como potenciais 

fontes de inóculo do vírus. 

Por outro lado, os resultados desse trabalho sugerem que plantas de berinjela, pimentão 

e C. album apresentam resistência de campo ao ToCV, uma vez que elas apresentaram altas taxas 

de infecção em condições experimentais de testes de transmissão sem chance de escolha do vetor. 

(FARIÑA et al., 2019), porém não foram infectadas nos ensaios de exposição no campo. Exceto 

duas plantas de berinjela, entre 60, que foram infectadas (Tabela 9 e 10). Plantas de berinjela (var. 

Napoli) já foi reportada como hospedeira natural do ToCV no Brasil, em condição de forte 

infestação de B. tabaci MEAM1 (FONSECA et al., 2016). Na China, Zhou et al. (2015) encontraram 

plantas de berinjela infectadas com o ToCV em condições de estufa, também, segundo os autores, 

em condições de densa população de B. tabaci. Plantas dessa espécie, no entanto, foram relatadas 

como não suscetíveis ao ToCV nos trabalhos de Souza (2016) no Brasil, de Wintermantel et al. 

(2006) nos Estados Unidos e de Morris et al. (2006) no Reino Unido. Nenhuma planta de berinjela 

foi encontrada infectada com o ToCV nas coletas para avaliação de incidência desse vírus em 

cultivos dessa olerícola no estado de São Paulo (MITUTI et al., 2019). Porém, sendo uma espécie 

de alta preferência para oviposição do vetor (Tabela 11 e 12), não se descarta a possibilidade de 

que, esporadicamente, restos de culturas de berinjela possam servir de fontes de inóculo do vírus e 
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do vetor em condição de forte infestação com B. tabaci MEAM1, como foi relatado por Fonseca et 

al. (2016) e Zhou et al. (2015). 

No caso do pimentão, existem discrepâncias em relação a suscetibilidade de plantas dessa 

espécie ao ToCV. Plantas de pimentão foram relatadas como não suscetíveis ao ToCV nos estudos 

de Souza (2016) no Brasil, de Wintermantel et al. (2006) nos Estados Unidos e de Morris et al. 

(2006) no Reino unido. Porém, plantas de pimentão já foram encontradas infectadas naturalmente 

com o ToCV na Espanha, no Brasil e na Costa Rica (LOZANO et al., 2004; BARBOZA et al., 

2010; VARGAS-ASENCIO et al., 2011). No estudo de Vargas-Asencio et al. (2013), na Costa Rica, 

foi avaliada a incidência do ToCV em plantas de tomate e de pimentão cultivadas em 20 estufas 

comerciais (11 de tomateiro e 9 de pimentão), numa região sob infestação de T. vaporariorum. O 

vírus foi detectado em 62% das plantas de tomate e em apenas 5,2% das plantas de pimentão 

amostradas. Em outro estudo similar, realizado na Espanha, a incidência do ToCV variou de 16 a 

63% em cultivos de tomateiro, e de 0 a 10% em cultivos de pimentão (FORTES et al., 2012). Na 

África do Sul, esse crinivirus não foi detectado em nenhuma planta de pimentão de plantios 

adjacentes a plantios de tomateiros com incidência do ToCV (MOODLY et al., 2019). Apenas uma 

planta de pimentão foi encontrada infectada com o ToCV, de 106 amostradas e analisadas para 

avaliação de incidência do ToCV em cultivos dessa olerícola no estado de São Paulo (MITUTI et 

al., 2019). 

Por sua vez, plantas de C. album não foram preferidas para a oviposição de B. tabaci 

MEAM1 e nenhuma delas foi infectada nos experimentos de exposição no campo. Por outro lado, 

em teste de transmissão experimental com e sem chance de escolha do vetor virulífero, Fariña et 

al. (2019) encontraram taxas de infecções de plantas de C. album de 26,6% e 100%, respectivamente. 

No estudo de Orfanidou et al. (2016) plantas de C. album também foram infectadas 

experimentalmente com o ToCV (56%) em testes sem chance de escolha por B. tabaci MED. 

Plantas de C. album já foram encontradas infectadas naturalmente com o ToCV na Coréia do Sul, 

na Grécia e na Espanha (KIL, et al., 2015, ORFANIDOU et al., 2014, FONT, 2004). Nas amostras 

de plantas dessa espécie coletadas em Sumaré, SP, constatou-se apenas uma planta infectada, entre 

70 analisadas (Tabela 13). 

Em relação ao fumo, plantas voluntarias foram encontradas infectadas naturalmente com 

o ToCV na Espanha (FIALLO-OLIVÉ et al., 2014). No Brasil, plantas dessa espécie foram 

relatadas como não suscetíveis ao ToCV no trabalho de Souza (2016). Não existe até agora relatos 

de infecção natural com o ToCV em cultivos comerciais de fumo no mundo. Avaliações dessa 

natureza devem ser realizadas para conhecer o possível potencial dessas plantas na epidemiologia 
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da doença, pois além de serem suscetíveis ao vírus, são preferidas para oviposição do vetor (Tabela 

11 e 12). Também é interessante conhecer a ocorrência, a incidência e a possível importância desse 

vírus nos cultivos de fumo no Brasil. 

Em ambos os anos em que os experimentos de exposição de plantas à infecção natural 

com o ToCV foram conduzidos, constatou-se aumento do número de plantas infectadas à medida 

que as exposições avançaram (Tabelas 9 e 10). Isso se deve, provavelmente, ao aumento da 

população do vetor ao longo do período do experimento, constatado na análise de preferência para 

oviposição do vetor (Tabelas 11 e 12). Em geral, as taxas de infecção de plantas das diferentes 

espécies, incluindo o tomateiro, foram menores quando comparadas com aquelas obtidas em 

condições experimentais de casa de vegetação (FARIÑA et al. 2019). Essas diferenças podem ser 

atribuídas a uma série de fatores. Segundo Lapidot (2007) e Pico et al. (1998), no campo, a pressão 

de vetores virulíferos, a intensidade da inoculação, o nível de inóculo viral e a idade da planta no 

momento da inoculação são desconhecidos, e infecções tardias e/ou não sincronizadas podem 

resultar em sintomas mais fracos, ou até mesmo à escapes na infecção. 

Na análise de incidência do ToCV em plantas de diferentes espécies, coletadas durante 

quatro anos próximas de plantações de tomateiros na região de Sumaré, SP, constatou-se que a 

maioria delas não estava infectada, apesar de várias serem sabidamente suscetíveis ao ToCV, como 

indicadas na tabela 13. Somente plantas de S. americanum, S. sisymbriifolium e C. album foram 

encontradas infectadas com o vírus, com taxas de infecção de 16,36%, 20% e 1,4%, 

respectivamente (Tabela 13). 

Os resultados desse estudo, juntamente com outros realizados por Fariña et al. (2019), 

mostram claramente que a suscetibilidade experimental de uma planta ao ToCV, por si só, não é 

indicativa de que poderá ser fonte de inóculo para plantações de tomateiros ou outras solanáceas 

suscetíveis. A suscetibilidade à infecção natural, associada com a preferência do vetor, são 

condições sine qua non para determinar o potencial da planta como fonte de inóculo do vírus no 

campo. Também a concentração do vírus no tecido foliar pode afetar a taxa de transmissão por B. 

tabaci MEAM1. Assim, entre aproximadamente 120 espécies de plantas relatadas como suscetíveis 

ao ToCV no mundo (FIALLO‐OLIVÉ & NAVAS‐CASTILLO, 2019: FARIÑA et al., 2019: 

ABDEL-SALAM et al., 2019) é possível que nem todas têm potencial para atuar como fontes de 

inóculo no campo. Portanto, o conhecimento da suscetibilidade à infecção natural, aliada à 

preferência ao vetor e ocorrência na região são fundamentais para auxiliar no estabelecimento de 

estratégias de manejo baseadas no controle das plantas fontes de inóculo. A redução de fontes 

externas de inóculo antes do início da nova plantação, associada ao uso de variedades resistentes, 

quando disponíveis, mudas sadias, entre outras práticas já recomendadas para os produtores 
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(INOUE-NAGATA et al., 2016) poderá proporcionar redução na aplicação de inseticidas para o 

controle do vetor, resultando em menores custos de produção e menores danos à saúde humana e 

ao ambiente. Essa redução no volume de pulverizações não deverá ter impacto na incidência da 

doença, pois sabe-se que as epidemias do amarelão do tomateiro são governadas principalmente 

pela infecção primária resultante do influxo de vetores virulíferos. Os inseticidas em geral não 

inibem a infecção primária com insetos virulíferos imigrantes nas plantações de tomateiros 

(MACEDO et al., 2019). 
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ANEXO 

Relação de plantas de diferentes famílias e espécies relatadas como naturalmente infectadas com o tomato chlorosis virus (ToCV) em seis países.  

Família 
(número de espécies 

suscetíveis) 

Arábia Saudita 
Shakeel et al., 2017 

 

Brasil 
Macedo, 2016 
Souza, 2016 

Fonseca et al., 2013, 2016 
Boiteux et al., 2016, 2018 

Coréia 
Kil et al., 2015 

Costa Rica 
Vargas-Asensio et al., 2013 
Solórzano-Morales et al., 

2011 

Egipto 
Abdel-Salam et al., 

2019 

Grécia 
Orfanidou et al., 

2014 

Acanthaceae (1)     Daedalacanthus nervosus  

Asteraceae (13) Sonchus olereaceus 
Lactuca saligna 
L. serriola 

 Conyza canadenses 
Erigeron annuus 
Sonchus asper 
Youngia japônica 

Crassocephalum crepidiodes  
Bidens pilosa 

Bidens bipinnata Lactuca sativa 
Cirsium arvense 
Conyza sp 

Amaranthaceae (9) Amaranthus viridis 
Chenopodium opulifolium, 
C. murale 

A. hybridus 
A. viridis 
C. album* 

C. album A. scariosus  
Iresine difusa 

A. sylvestris 
C. album 

A. retroflexus 
C.  album 

Apocynaceae (2) Calotropis procera    Metaplexis japonica  

Apiaceae (2)     Ammi majus 
Coriandrum sativum 

 

Aizoaceae (1) Heliotropium lasiocarpum      

Araliaceae (2) Aralia nudicaulis    Schefflera arborícola  

Araceae (1)     Anadendrum affine 
 

 

Boraginaceae (1)   Trigonotis 
peduncularis 

   

Brassicaceae (6)  Raphanus spp. 
Eruca sativa 

Cardamine 
flexuosa 

Brassica sp B. oleracea var. Capitat 
Sismbrium irio 

 

Caryophyllaceae (2)   Cerastium 
glomeratum 
Stellaria media 

   

Comelinaceae (1)  Commelina benghalensis     

Convolvulaceae (4)   Ipomoea hederacea 
Quamoclit coccínea 

 I. batatas Convolvulus 
arvensis 

Cucurbitaceae (4)    Cucurbita moschata Cucumis melo 
C. sativus 
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Luffa aegyptiaca 

Euphorbiaceae (4)     Codiaeum variegatum 
Euphorbia geniculata 
Jatropha integérrima 
Ricinus communis 

 

Fabaceae (9)   Vicia angustifolia 
var. segetilis 
V. tetrasperma 

Phaseolus cf. striatus Bauhinia variegate 
Leucaena leucocephala 
Phaseolus vulgaris 
Glycine max 
V. unguiculata 
Vicia faba 

 

Geraniaceae (1)     Pelargonium hirsutum  

Malvaceae (10) Malva parviflora, 
Hibiscus esculentus 

Sida spp.   Althaea rosa 
Corchorus olitorius 
Gossypium barbadense 
G. hirsutum 
Hibiscus cannabinus 
H. rosa-sinensis 
Malva parviflora 

M. sylvestris 

Meliaceae (1)     Cedrela odorat  

Moraceae (3)     Ficus carica 
F. nítida 
Morus alba 

 

Oxalidaceae (1)      Oxalis pes carpae 

Phytolaccaceae (2)   Phytolacca 
americana 

P. icosandra   

Portulacaceae (1) Portulaca oleracea     P. oleracea 

Plantinainaceae (1)    Plantago major  P. major 

Polygonaceae (2)      Polygonum avicular 
Rumex sp 

Rubiaceae (1)     Pentas lanceolat  

Rutaceae (1)    Ruta chalepensis   

Solanaceae (18)  Solanum nigrun Nicandra Physalodes 
Physalis angulata 
S. sysimbriifolium* 

S. americanum 
S. nigrum 

S. americanum Capsicum annuum 
S. melongena 
S. pimpinellifolium 

Datura stramonium 
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*Plantas encontradas naturalmente infectadas com o ToCV no presente estudo. 

S. americanum* 
S. tramoniifolium 
S. sessiliflorum 
S. subinerme 
S. jamaicense 
S. mammosum 
S. scuticum 
S. velleum 
S. paniculatum 

S. pimpinellifolium 
Withania somnifera 

Scrophulariaceae (1)   Mazus pumilus    

Zygophyllaceae (1) Tribulus terrestres      


