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REAÇÃO DE PIMENTÃO (Capsicum annuum l.) A Phytophthora capsici E 

POTATO VIRUS Y (PVY"') 

RESUMO 

Autora: MÁRCIA DE MORAES ECHER 

Orientador: Prof. CYRO PAULINO DA COSTA 

Cultivares tradicionais de pimentão que se mostravam altamente 

suscetíveis à murcha de Phytophthora capsici e a potato vírus Y (PVY), vêm 

sendo substituídas por híbridos com resistência e alto valor comercial. Apesar 

da reação e herança de muitas fontes de resistência já serem descritas para 

estes patógenos, não se conhece ainda as estratégias utilizadas na constituição 

dos híbridos comerciais. Assim o presente trabalho teve como objetivo estudar 

a reação da resistência de híbridos comerciais a estes patógenos. 

A reação de pimentão a P. capsici, foi avaliada em três ensaios, 

usando plantas inoculadas aos 30, 60 e 72 dias após a emergência (DAE). 

Avaliaram-se os híbridos Athenas, HE-212, Nathalie, Reinger e suas 

respectivas gerações F2 e F3, além dos híbridos Acuaria, Camelot, Quantum, 

RPD-3498 e Paladim. Para inoculação adicionou-se 3ml de suspensão com 

104 zoósporos/ml, próximo a colo da planta. Avaliações foram realizadas pela 

contagem de plantas com sintomas típicos da doença. A análise genética das 

segregações observadas para a geração F2 dos híbridos Athenas e HE-212 

indicaram resistência conferida por dois genes dominantes, enquanto que para 

o híbrido Reinger, a resistência é conferida por um gene dominante. Nathalie

mostrou herança complexa, com resultados contraditórios e segregação de 9:7
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e 3:1, dependendo da idade da planta. A reação de resistência a P. capsici, em 

pimentão é fortemente influenciada pela idade da planta. Entre os híbridos 

avaliados, Reinger apresentou maior percentagem de sobrevivência nos três 

ensaios. 

A reação da resistência de pimentão a potato virus Y (Pvvrr1) foi 

determinada para os híbridos Acuaria, Magali R, Nathale e suas respectivas 

gerações F2 e F3, além dos híbridos Amanda, Corteso W208, CPC-6272, 

Dagmar, Elisa, Magali, Margarita, Monteiro, Quantum, Vivo W205. O vírus foi 

obtido a partir de plantas de pimentão com sintomas de mosaico e identificado 

usando hospedeiros diferenciais de potivirus, além do teste DAS-ELISA. A 

inoculação foi realizada a partir de extratos de folhas de pimentão, cv. Magda, 

previamente infectadas. Foi identificado como potivirus (PVY111) baseado na 

reação de diferenciais de pimentão. Os híbridos Magali R e Nathalie não 

apresentaram sintoma sistêmico de mosaico. A resistência dos híbridos 

comerciais Magali R e Nathalie a PVYm é controlada por um gene dominante, 

resultante do cruzamento de progenitores resistentes versus suscetíveis. 

Híbridos como Amanda, Acuaria, Corteso, W208, Dagmar, Elisa, Magali, 

Margarita, Monteiro, Quantum e Vivo W205, com resistência a PVY conferida 

por genes recessivos, mostraram-se altamente suscetíveis à estirpe PVYm. 

Híbridos considerados resistentes a pepper mottle virus (PepMoV) são também 

resistentes à estirpe de PVYm . 



SWEET PEPPER (Capsicum annuum l.) REACTION TO Phytophthora 

capsici AND POTATO VIRUS Y (PVY'") 

viii 

Author: MÁRCIA DE MORAES ECHER 

Adviser: CYRO PAULINO DA COSTA 

SUMMARY 

Traditional sweet pepper cultivars showing susceptibility to crown root 

rot caused by Phytophthora capsici and potato vírus Y (PVY) are being replaced 

by resistant hybrids with commercial value. Despite of much informations about 

resistance sources reaction and their inheritance there is no knowledge about 

commercial resistant hybrids genetic background. This pepper aimed to 

elucidate commercial hybrids resistance genetic background to these 

pathogens. Sweet pepper reaction to P. capsici was evaluated in three triais 

using inoculated plants with 30,60 and 72 days after seedling emergence (DAE). 

Athenas, HE-212, Nathalie and Reinger hybrids were evaluated as well their F2

and F3 generations beside Acuaria, Camelot, Quantum, RPD-3498 and Paladim 

hybrids. The inoculation was made by drenching 3 ml of a 104 zoospores/ml 

suspension for each plant. The genetic segregation analyses of Athenas and 

HE-212 F2 generations indicated two dominant genes, while the Reinger hybrid 

resistance is due to a single dominant one. Nathalie hybrid showed complex and 

contradictory segregation result with resistanUsusceptible ratio of 9:7 and 3:1 

depending of plant age. Sweet pepper resistance reaction to P. capsici is highly 

influenced by plant age. Reinger showed highest survival percentage in all triais. 

Sweet pepper reaction to potato vírus Y (Pvvm) was determined using 

Acuaria, Magali R and Nathlie hybrids and their respectively F2 and F3 

generations, beside Amanda, Corteso, W208, CPC-6272, Dagmar, Elisa, 

Magali, Margarita, Monteiro, Quantum, Vivo W205 hybrids. Vírus was collected 

from pepper plant infected and identified using potyvirus differential host and 



ix 

through DAS-ELISA test. The inoculation was made from previous infected 

pepper cv. Magda. lt was identified as PVY m based on an appropriated sweet 

pepper differential host set for potyvirus. Host reaction to PVY m was expressed 

as resistant or susceptible. Magali R, Nathalie hybrids did not show any mosaic 

symptom. Their resistance is due to a single dominant gene indicating 

resistance versus susceptibility parental crossing pedigree. Hybrids like 

Amanda, Acuaria, Corteso, W208, Dagmar, Elisa, Magali, Margarita, Monteiro, 

Quantum and Vivo W205 with their recessive gene resistance to PVY showed 

highly susceptibility to PVY strain m. Hybrids claimed as Pepper mottle virus 

(PepMoV) resistant were also resistant to PVYm. 
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1 INTRODUÇÃO 

O pimentão ( Capsícum annuum L.) é uma hortaliça cultivada em todo 

território nacional, sendo a Região Sudeste a principal produtora. Trata-se de 

uma das dez hortaliças de maior importância econômica no mercado 

hortifrutigranjeiro brasileiro. Cerca de 1 O a 12 mil hectares são cultivados com 

pimentas e pimentões. 

As primeiras cultivares dessa hortaliça no Brasil surgiram por meio de 

seleções efetuadas em populações possivelmente introduzidas da Espanha e 

Itália, na década de 20, tendo como polo difusor os municípios de Mogi das 

Cruzes e Suzana, SP (Souza & Casali, 1984; Peixoto et ai., 1995). A cultura do 

pimentão tornou-se uma das mais importantes e até a década de 80 foi 

caracterizada pelo uso de cultivares como Casca Dura, lkeda, Avelar e 

Agronômico. No entanto, na década de 90, grandes mudanças ocorreram com 

a adoção de híbridos comerciais, que se destacam por sua qualidade e pela 

combinação de resistência a patógenos, entre os quais podemos relacionar 

potato vírus Y (PVY) e Phytophthora capsici. Estima-se um valor de 2 milhões 

de dólares para o segmento de sementes de híbridos de pimentão. 

O principal entrave ao desenvolvimento da cultura do pimentão no 

Brasil se deve à ocorrência de PVY (potato vírus Y). Desse modo a expansão 

dessa cultura no país só foi possível pelo uso de cultivares resistentes (Souza & 

Casali, 1984). Entre os híbridos mais cultivados vem se destacando Magali R, 

que tem se mostrado resistente ao PVY, porém suscetível a P. capsící. 

O segundo patógeno que limita a produção de pimentão é P. capsici, 

agente etiológico da murcha de Phytophthora ou requeima do pimentão. Esta 

doença tem sido mais severa no cultivo de pimentão em estufas e nas épocas 
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mais chuvosas em condições de campo. Convém destacar que híbrido como 

Athenas e cultivares Apolo, Continental, Hércules e Nacional, desenvolvidos no 

Brasil, além dos híbridos Nathalie e Reinger desenvolvidos de pesquisas da 

Rogers (Novartis) têm demonstrado resistência. 

As medidas de controle utilizadas não têm se mostrado eficazes no 

combate a essas doenças. Assim o uso de cultivares e híbridos resistentes é o 

método de controle mais importante para PVY e P. capsici. 

Diferentes resultados com relação à herança da resistência a P. 

capsici são descritos por alguns autores com grande contradição. É provável 

que diferentes condições ambientais, metodológicas e critérios inadequados de 

seleção e avaliação, vêm dificultando a obtenção de cultivares com resistência 

a P. capsici. A herança da resistência a PVY parece ser mais simples, porém a 

maior dificuldade tem sido enfrentada pelo surgimento de novas estirpes que 

normalmente suplantam a resistência do material existente. 

Nos últimos anos o melhoramento de pimentão visou obter tanto 

cultivares como híbridos, combinando características agronômicas com 

resistência a doenças. Estas constituíram uma das estratégias importantes no 

manejo integrado de pragas e doenças na agricultura, sendo compatível com 

controle biológico, cultural e químico, além de trazer vantagens econômicas e 

não poluir o agroecossistema. 

Apesar da herança de muitas fontes de resistência a P. capsici, já 

serem descritas, não se conhece ainda as estratégias utilizadas na constituição 

dos híbridos pelas empresas de sementes, cuja genealogia é confidencial. 

Assim o presente trabalho tem por objetivo: Avaliar a reação de híbridos e 

cultivares de pimentão a potato virus Y e Phytophthora capsici e elucidar a 

genealogia de híbridos comerciais através de suas populações segregantes. 



3 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Reação de pimentão ( Capsícum annuum L.) a Phytophthora capsíci. 

Phytophthora capsící Leonian, agente etiológico da murcha do 

pimentão (Capsícum annuum), vem causando perdas substanciais em muitas 

regiões produtoras, devido ao seu caráter epidêmico (Ansani & Matsuoka, 

1983b ). As plantas, quando infectadas, sofrem murcha da parte aérea em 

conseqüência da morte das raízes e necrose do colo, tombando logo em 

seguida. Em condições de campo a doença distribui-se em reboleiras, 

ocorrendo em duas fases, causando podridão do colo e raiz, podendo também 

afetar a parte aérea. Sua disseminação do solo para parte aérea ocorre através 

da água e vento. A doença prevalece em condições de alta umidade, excesso 

de irrigação e pluviosidade, temperaturas próximas a 30 ºC e locais sem 

drenagem (Salgado & Tokeshi, 1980; Schlub, 1983). 

O sintoma da doença no campo normalmente ocorre com a fase de 

podridão do colo, devido à infecção pelo inóculo residual no solo, tais como 

oósporos, ou zoósporos, que infectam as raízes e/ou colo da planta. 

Posteriormente resulta em murcha e desenvolvimento de uma necrose 

característica, avançando da linha do solo para a haste principal. O avanço da 

lesão eventualmente bloqueia o caule, matando a planta (Bowers & Mitchell, 

1991 ). 

Além de pimentas e pimentões, P. capsící é patogênico à diversas 

culturas, como tomate, abóbora, morango, melão, melancia, pepino, ervilha, 

berinjela, cenoura e jiló (Rego & Reifschneider, 1982). Uma vez estabelecido, 
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este patógeno, é quase certo que futuros plantios serão dizimados ou pelo 

menos gravemente afetados (Ansani & Matsuoka, 1983b). 

Podridão causada por Phytophthora em pimentão é uma das doenças 

de solo que causa os maiores danos econômicos em muitas áreas do mundo 

(Reifschneider et ai., 1992; Rylei & Bosland, 1995). O controle se toma difícil, 

pois o patógeno sobrevive por longos períodos (Ansani & Matsuoka, 1983c), 

sendo muito baixa a eficiência do controle cultural (Rylei & Bosland, 1995) e 

químico (Bartual et ai., 1991; Rylei & Bosland, 1995). A baixa eficácia dos 

produtos químicos e os problemas ambientais gerados pelo seu uso contínuo, 

fazem da resistência genética a melhor técnica de controle dessa doença 

(Bartual et ai., 1991; Reifschneider et ai., 1992; Rylei & Bosland, 1995). 

A expressão da resistência a P. capsici em plantas de pimentão é 

afetada pela concentração de inóculo, umidade do solo, temperatura, idade da 

planta e método de inoculação (Ansani e Matsuoka, 1983c; Matsuoka, et ai., 

1984; Reifschneider et ai., 1986; Ortega et ai., 1987; Palloix et ai., 1988b; 

Bowers & Mitchell, 1991 ). 

Barksdale et ai. (1984), relataram que alta concentração de inóculo 

causou sintomas em alguns cultivares resistentes. No entanto, o período de 

incubação em cultivares resistentes e plantas mais velhas foi maior do que em 

cultivares suscetíveis e plantas mais jovens (Kim et ai., 1989). Smith et ai. 

(1967), também observaram que a resistência de pimentão à podridão de colo e 

raiz poderia ser superada pela exposição prolongada ao patógeno. 

Plantas mais jovens podem ser mais suscetíveis do que as mais 

velhas, mas em alguns genótipos são igualmente suscetíveis (Reifschneider et 

ai., 1992). Segundo Ansani & Matsuoka (1983a), a suscetibilidade de mudas de 

pimentão não é influenciada pela idade das mesmas, embora a murcha ocorra 

mais rapidamente nas mais jovens. Estas morrem, mais freqüentemente devido 

a infecção pelo caule (Matsuoka, 1984). Entretanto a manifestação desses 

sintomas é retardada em função da idade da planta (plantas com 52 a 59 dias). 

O maior tempo despendido na manifestação de sintomas pelas plantas mais 
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velhas é provavelmente devido a maiores áreas de raiz e hipocótilo a serem 

colonizadas, até que a planta entre em colapso total (Ansani & Matsuoka, 

1983a). Matsuoka, et ai., (1984) e Reifschneider et ai. (1992) consideram a 

idade da planta um importante fator na avaliação da resistência a P. capsici. 

Condições de alta umidade e temperatura favorecem a incidência da 

doença (Saini & Sharma, 1978) sendo essa afirmativa confirmada por outros 

autores. O principal agente de disseminação da murcha causada por 

Phytophthora capsici é a água de irrigação e da chuva, sendo a sobrevivência 

do patógeno maior em solos contendo entre 18% e 34% de umidade (Ansani & 

Matsuoka, 1983c). Estes autores observaram, em condições de campo, que as 

plantas são infectadas com maior freqüência durante a fase de florescimento e 

frutificação. Isso se deve às condições mais favoráveis de temperatura desse 

período, quando estas são relativamente mais altas (Ansani & Matsuoka, 

1983c). 

Ansani & Matsuoka ( 1983b) estudando a infectividade de oósporos de 

Phytophthora capsici nas concentrações de 0,2x101 , 2x102
, 2x103

, 6x103 

oósporos por planta, vertidos no solo, observaram que o tempo para 

manifestação de sintomas variou com a concentração de oósporos, sendo os 

primeiros sintomas observados para concentração de 2x102 oósporos por 

planta. No entanto todas as concentrações foram infectivas, provocando 

murcha em 100% das mudas após determinado tempo. Matsuoka et ai. (1984) 

e Reifschneider et ai. (1986) sugerem concentrações 104 e 105 zoósporos por 

ml, para testar cultivares resistentes. Altos níveis de inóculo e presença de 

estirpes agressivas podem superar a resistência em testes de inoculação, bem 

como sob condições de campo (Barksdale et ai., 1984; Reifscheneider et ai., 

1986). Segundo Barksdale et ai. (1984) e Kim et ai. (1989), períodos 

prolongados de exposição ou concentrações elevadas de inóculo de P. capsici 

podem ocasionalmente superar a resistência e resultar em sintomas em 

algumas plantas resistentes. 
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Segundo Ansani & Matsuoka (1983a) e Bowers & Mitchell, (1991) a 

infectividade está diretamente relacionada com a concentração de zoósporos, e 

104 zoósporos de P. capsici por planta são suficientes para matar 100% das 

mudas de pimentão da cultivar lkeda. O mesmo foi observado para mudas 

transplantadas para solo colonizado pelo patógeno com concentrações 

crescentes de zoósporos. Em trabalho realizado por Palloix et ai. (1988b) a 

concentração de 104 zoósporos resultou em suscetibilidades tanto no material 

suscetível quanto no resistente. A infectividade pode variar para mesma 

espécie, parecendo variar também com o método de inoculação utilizado 

(Kannwischer & Mitchell, 1981 ). 

Várias técnicas de inoculação têm sido utilizadas na avaliação da 

resistência a P. capsici. Barksdale et ai. ( 1984) testaram três métodos de 

inoculação em triagem de linhas ou populações segregantes: Inoculação foliar, 

plantio em solo colonizado pelo patógeno em casa de vegetação e em campo. 

Estes autores observaram que a avaliação através do método de inoculação 

foliar apresentou resultados similares ao plantio em solos infestados, além 

desse método ser de simples condução. No entanto, em solo colonizado com o 

patógeno, muitos zoósporos provavelmente não infectam as raízes porque 

encistam, diminuindo sua infectividade. O inóculo usando o meio líquido 

aumenta a probabilidade de contato do zoósporo com a raiz, evitando o escape 

de plantas suscetíveis (Palloix et ai., 1988a). Ansani & Matsuoka, (1983c) 

afirmam que o fungo permanece no solo sem tecido hospedeiro para se 

multiplicar ou se manter ativo, entretanto podem perder sua viabilidade durante 

o período em que o solo permanece na ausência de seu hospedeiro. Estes

autores concluíram que os oósporos podem permanecer no solo até 240 dias. É

improvável que ocorra a produção de oósporos no solo na ausência de um

hospedeiro suscetível.

De acordo com a literatura, as primeiras fontes de resistência a P.

capsici foram encontradas nas linhagens PI 201232 e PI 201234 da América 

Central por Kimble & Grogan (1960). Posteriormente outras fontes de 
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resistência foram encontradas nas Linhagens 29 e CM 334, originárias do 

México. No Brasil, Matsuoka et ai. (1984) selecionaram as introduções de 

pimenta ( C. annnuum) BGH 176, BGH 2678, BGH 3032, BGH 3036 e BGH 

3056, como resistentes a P. capsici. Fernández (1988) avaliou a resistência de 

42 genótipos de Capsicum existentes no programa de hortaliças do INIA, 

destacando somente a cultivar Smith 5, que se mostrou resistente. Jianhua et 

ai. (1998) obtiveram em um teste com 1075 acessos de Capsicum annuuum, de 

várias partes da China, 60 cultivares resistentes, 292 tolerantes, 650 suscetíveis 

e 77 altamente suscetíveis. 

Barksdale et ai. (1984), encontraram alto nível de resistência foliar a P. 

capsici em linhagens PI 201232 e PI 201234, usando suspensão concentrada 

de zoósporos como inóculo. Estes materiais também foram anteriormente 

relatados como resistentes à fase da doença que causa podridão do colo e das 

raízes por Kimble & Gorgan (1960). 

Alto nível de resistência a P. capsici foi relatada por Kimble & Grogan, 

(1960), em seleções PI 123469, 187331, 201232 e 201234. Smith et ai. (1967), 

sugeriram que a resistência em PI 201232 e PI 201234 era governada por dois 

genes dominantes, que conferiam resistência parcial. A herança da resistência 

a P. capsici foi estudada também em Fyuco e P51, por Barksdale et ai. (1984), 

cujo controle deve-se a um gene dominante, com modificadores. Banja (1989) 

descreveu uma introdução de pimenta ornamental picante com resistência 

controlada por dois genes, com epistasia dominante e recessiva. O mesmo foi 

encontrado por Lotz & Costa (1991) em C. chinense, e por Reifschneider et ai. 

(1992) em uma linhagem derivada de "CM 334". Ortega et ai. (1992) relatam 

que a resistência está sobre controle de três genes dominantes. Wang & Wang 

(1996) analisando a resistência em cruzamentos dialélicos, comprovou uma 

ação gênica dominante. 

Várias fontes de resistência foram encontradas em populações locais 

de C. annuum de diversos centros de origem. Alguns autores relatam que a 

resistência a P. capsici é controlada por um ou dois genes dominantes, mas 
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segundo Palloix et ai. (1990), a resistência é complexa e difícil de ser 

introduzida em cultivares suscetíveis. O mesmo não foi observado por 

Cristinzino et ai. (1992), que avaliou o cruzamento entre a linhagem mexicana 

com a cultivar Friariello. Devido a contradições existentes, é possível que a 

resistência seja controlada por vários genes em diferentes constituições 

genotípicas entre as cultivares. 

Na literatura, diferentes resultados com relação a herança da 

resistência a P. capsici são descritos, com grandes contradições. É provável 

que as diferentes condições experimentais, metodologia, e inadequados 

critérios de avaliação, vêm dificultando a obtenção de cultivares com resistência 

a P. capsici. 

2.2 Reação de pimentão ( Capsicum annuum L.) a potato virus Y (PVY) 

Doenças causadas por vírus têm levado a perdas substanciais em 

várias espécies de solanáceas de importância econômica (Nagai, 1968; Fraser, 

1990; Boiteux et ai., 1996). Potato virus Y (PVY), um tipo de potivirus, é um 

patógeno importante nas culturas de pimentão, batata, tomate e fumo (Boiteux 

et ai., 1996; Arroyo et ai., 1996). 

Em pimentão as perdas provocadas por este vírus podem tornar-se 

limitantes ao cultivo, dependendo de fatores como: cultivar, estirpe do vírus, 

época de infecção das plantas e incidência do inseto vetor (Cupertino et ai., 

1993). 

A transmissão e infecção do vírus podem determinar um processo 

evolutivo relacionado com a especialização do hospedeiro. A virulência a genes 

específicos dentro do hospedeiro pode ser usada para diferenciar estirpes 

(Northcorte, 1992). PVY é transmissível experimentalmente por inoculação 

mecânica, mas na natureza, os afídeos transmitem-no de modo não 

persistente, causando uma série de sintomas conforme o hospedeiro e a estirpe 
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do vírus, incluindo sintomas de mosaico, riscas das nervuras, necroses foliares 

e apicais (Cook, 1960; Nagai, 1983). 

Os isolados do vírus Y da batata que infectam pimentão são 

classificados em dois grupos: N e W. Estes são subdivididos em estirpes, as 

quais são identificadas pela reação de fumo 'TNN' à infecção virai e pela 

capacidade de infectar pimentão e tomate em condições naturais (Nagai, 1968; 

1993). No entanto as estirpes do grupo N não são detectadas por serem 

mascaradas por uma estirpe do grupo W, mais virulenta (Nagai, 1984). As 

cultivares Agronômico 1 0G, Magda e Margareth foram fontes de resistência 

para a maioria das estirpes do vírus Y, porém uma estirpe mais virulenta 

superou a resistência dessas cultivares (Nagai, 1983). 

As estirpes de PVY que infectam pimentão são classificadas conforme 

sua habilidade em superar genes de resistência, com base nas reações 

fenotípicas de hospedeiros diferenciais. As estirpes de PVY foram classificadas 

conforme sua patogenicidade em hospedeiros diferenciais, definidos por Gebre 

Selassie et ai. (1985), como: P(0) - comum e patogênico em Yolo Wonder; P(1) 

- patogênico em Yolo Y; P(1-2) patogênico em Yolo Y e Florida VR2. Este,

último também supera a resistência do Agronômico 1 0G. 

No Brasil, um isolado atípico de PVY semelhante ao grupo dos 

potivirus, caracterizado pela capacidade de induzir o mosaico em dois cultivares 

de C. annuum, Magda e Margareth, foi relatado pela primeira vez em produção 

comercial de pimentão na região de Monte Mor, Estado de São Paulo, em 1986. 

Esse isolado foi inicialmente denominado de estirpe m de potato virus Y 

(PVY111). No entanto, Boiteux et ai. (1996) relatam que alguns estudos indicaram 

que PVYm poderia representar um isolado de potato virus Y estirpe 1-2. 

O diagnóstico das viroses baseado essencialmente na sintomatologia 

é um procedimento ultrapassado. Apesar dos sintomas de alguns vírus serem 

bastante típicos, como é o caso dos mosaicos, sua sintomatologia em técnicas 

serológicas, microscopia eletrônica, e mais recentemente, as bio-moleculares, 

constituem os procedimento mais importante no diagnóstico virai (Sequeira, 
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1992). Segundo o critério serológico, uma lista de cinco potivirus tem sido 

relatada infectando pimentão, sendo que PVY é o mais difundido na maioria das 

áreas de cultives. Serologia tem sido a mais importante ferramenta para 

identificação de vírus que afetam várias espécies de solanáceas, devido sua 

estabilidade e consistência (Northcorte, 1992). 

Genes de resistência podem ser caracterizados através da análise 

genética bem com seu mecanismo de ação (Arroyo et ai., 1996). Diferentes 

respostas à expressão dos sintomas, herança da resistência e espectro de ação 

contra as diferentes estirpes, além de grupos serotipo, são observadas através 

da pseudoimunidade, hipersensibilidade e resistência parcial (Palloix, 1992). 

Estudos biológicos e serológicos da multiplicação de vírus em diversas 

cultivares resistentes mostraram que o vírus pode não ser identificado no tecido 

anteriormente inoculado (Soto et ai., 1994; Dogimont et ai., 1996). 

Muitos dos vírus da família Potiviridae são agentes causais de sérias 

doenças. Historicamente, os esforços têm sido direcionados em eliminar de 

vetores e erradicação de hospedeiros que constituem reservatórios de inóculo 

virai. No entanto, tais medidas são provisórias, onerosas e pouco eficientes, 

requerendo contínuas aplicações de inseticidas. Ao contrário, o uso de genes 

de resistência a vírus é uma solução eficiente e econômica. O uso de cultivares 

resistentes às viroses tem mostrado que fatores genéticos são estáveis e 

duráveis, embora haja risco de surgimento de estirpes específicas (Providenti & 

Hampton, 1992). Algumas fontes de resistência a potivirus foram caracterizadas 

em Capsicum sp. e introduzidas em cultivares comerciais (Greenleaf, 1956). 

Segundo Ponz & Bruening (1986), tanto a resistência monogênica 

como a poligênica são conhecidas, porém a primeira é mais freqüente. Entre 

essas, a maior parte é resultante de alelos dominantes, o que contradiz Palloix 

& Kyle (1995) que dizem ser recessiva. A expressão e o mecanismo de 

resistência por si só é um complexo de fenômenos biológicos envolvendo 

diferentes restrições às manifestações de alguns tipos de vírus, até sua 

completa replicação e acúmulo do vírus quanto ao desenvolvimento da doença. 
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O melhoramento, visando resistência, tem tido mais sucesso quando 

são conhecidos seus fatores hereditários e suas limitações. Vários estudos têm 

sido realizados nesse sentido (Providenti & Hamptom, 1992). 

Diferentes potivirus que infectam pimentão em várias regiões do 

mundo são controladas através do uso de cultivares resistentes. A resistência a 

PVY foi identificada em C. annuum PI 264281 e se 46252, por Cook & 

Amderson (1959) e em um mutante (Yolo RP10) por (Cook, 1961). A imunidade 

a PVY parece ser conferida por um gene recessivo simples yª (Cook, 1960), 

mais recentemente renomeado por Kyle & Palloix (1997) como pvr21
. Genes de 

resistência a PVY em Capsicum foram também relatados conferindo resistência 

a tabacco etch virus (Cook, 1960; Zintter & Cook, 1973). A resistência 

monogênica dominante a PVY foi descrita em C. annuuum Criollo de Morelos 

334 (CM-334) por Palliox (1992), sendo esta efetiva contra as três estirpes 

conhecidas. Mais recentemente, a resistência foi caracterizada por Dogimont et 

ai. ( 1996) como sendo conferida por 2 genes, um dominante nomeado de Pvr4 

que confere resistência a PVY e PepMoV e um gene recessivo que confere 

resistência às estirpes comuns numa l inhagem Mexicana, também de Criollo de 

Moreias 334. 

Segundo Boiteux et ai., (1996) a resistência em C. annnuum "Criollo 

de Mareio 334" é governada por único gene com alta penetrância, mas 

incompleto. No entanto, a reposta à resistência de C. chinense, linhagem PI 

159236, de acordo com os mesmos autores, está associada à presença de um 

gene recessivo, aparentemente com penetrância completa. Providenti & 

Hampton ( 1992) mencionam que em alguns casos, a resistência tem sido 

conferida por dois ou mais genes. Em muitas espécies vegetais, a resistência a 

potivirus é devida a genes dominantes ou recessivos. 

Espécies de Capsicum como a pimenteira "Gigante", pertencente à 

espécie C. baccatum e SA 112, à espécie C. pubescens, apesar da 

incompatibilidade com C. annuum e provável ligação com caracteres 
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indesejáveis, são fontes cada vez mais procuradas no melhoramento, visando 

resistência a doenças e pragas (Nagai, 1975). 

Resistência absoluta a potato virus Y, estirpe O (PVY-0) e urna 

resistência parcial a estirpe 1-2 (PVY 1-2) foram encontradas em urna linhagem 

Indiana denominada Perennial. Essa resistência foi quantitativamente 

expressada e controlada por vários fatores genéticos recessivos, embora 

poucos fatores foram necessários para explicar a resistência a PVY O, quando 

comparada a resistência a PVY 1-2 (Garanta & Palloix, 1996). Segundo estes 

autores, há uma ampla variabilidade de reação geneticamente determinada 

para infecção de pimentão por potivirus. Contudo a herança monogênica de 

resistência, que limita ou previne a infecção sistêmica, tem sido a mais usada 

no melhoramento de pimentão. 

Em diferentes espécies do mesmo gênero ou progênie, as fontes de 

resistência para algumas espécies de Potivirus podem ser as mesmas ou 

específicas para diferentes estirpes do mesmo vírus. Em vários exemplos, a 

resistência às viroses potivirus tem sido demonstrada por ser específica às 

estirpes. Por esta razão, hospedeiros diferenciais com determinado gene 

podem conferir resistência a uma estirpe, mas ser totalmente suscetível à outra 

estirpe do mesmo vírus. Genes recessivos conferindo resistência a PVY foram 

identificados em várias linhas de C. annuum e têm sido usados há muito tempo 

por melhoristas (Palloix & Kyle, 1995). 
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3 REAÇÃO DE PIMENTÃO (Capsicum annuum l.) A Phytophthora capsici 

RESUMO 

Autora: MÁRCIA DE MORAES ECHER 

Orientador: CYRO PAULINO DA COSTA 

Objetivando avaliar a reação de resistência de pimentão ( Capsicum 

annuum) a Phytophthora capsici, foram realizados três ensaios, com plantas 

inoculadas aos 30, 60 e 72 dias após a emergência (DAE). Avaliaram-se os 

híbridos resistentes Athenas, HE-212, Nathalie, Reinger e suas respectivas 

gerações F2 e F3, além dos híbridos Acuario, Camelot, Quantum, RPD-3498 e 

Paladim. A inoculação foi realizada colocando-se 3 ml de suspensão com 104 

zoósporos/ml, próximo ao colo da planta. Avaliações foram realizadas pela 

contagem de plantas com sintomas típicos da doença a partir do 3° dia após a 

inoculação. A segregação observada para a geração F2 dos híbridos Athenas e 

HE-212 indicou resistência conferida por dois genes dominantes, enquanto que 

para o híbrido Reinger, a resistência é conferida por um gene dominante. 

Nathalie mostrou herança complexa, com resultados contraditórios e 

segregação de 9:7 e 3:1, para inoculações realizadas aos 60 e 72 DAE, 

respectivamente. Nenhuma geração F2 dos híbridos inoculados aos 30 DAE se 

encaixou nos modelos de segregação mendeliana. Alta percentagem de 

mortalidade foi observada em plantas jovens (30 DAE), mostrando ser a idade 

da planta importante fator na expressão da resistência a P. capsici. Entre os 

híbridos avaliados, Reinger apresentou maior percentagem de sobrevivência 

nos três ensaios. 
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SWEET PEPPER ( Capsicum annuum l.) REACTION TO Phytophthora 

capsici 

SUMMARY 

Author: MÁRCIA DE MORAES ECHER 

Adviser: CYRO PAULINO DA COSTA 

Sweet pepper ( Capsícum annuum L.) reaction to Phytophthora capsící 

was evaluated in three triais using plant age ranging from 30, 60 and 72 days 

after emergence (DAE). Resistant hybrids like Athenas, HE-212, Nathalie, 

Reinger and their respective generations F2 and F3 was evaluated as well others 

hybrids like Acuaria, Camelot, Quantum, RPD 3498 and Paladim. The 

inoculation was dane by drenching 3 ml of a 104 zoospores/ml suspension for 

each plant. Plants number with crown rot root symptoms were evaluated from 

the 3rd days after the inoculation. The segregation for of Athenas and H-212 F2 

populations indicated two dominant genes while for Reinger hybrid its resistance 

is due to a single dominant one. Nathalie showed a complex and contradictory 

segregation resistance/susceptible ratio of 9:7 and 3:1 respectively for 60 and 

72 DAE. No mendelian segregation model could not fit in any F2 derived from 

hybrids when inoculated too early with 30 DAE. High mortality was observed in 

younger seedlings (30 DAE) showing plant age as an important factor for P. 

capsici resistance expression. Reinger showed among other resistant hybrids 

the highest survival percentage in ali triais. 

3.1 Introdução 

A murcha do pimentão, também conhecida como podridão de raiz, 

murcha de Phytophtora ou requeima, causada por Phytophthora capsici 

Leonian, é uma das doenças fúngicas mais destrutivas desta cultura em todo 
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mundo (Barksdale et ai., 1984). No Brasil ocorre principalmente nos estados de 

Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal, Goiás e Rio de Janeiro. Esta doença 

freqüentemente impossibilita o cultivo desta solanácea, em áreas infestadas, 

principalmente na época mais chuvosa e quente do ano. Nestas condições, as 

plantas podem ser infectadas em qualquer estádio de desenvolvimento 

(Matsuoka, 1984). 

P. capsici é um fungo que pode infectar qualquer parte da planta,

sendo mais comum a infecção do sistema radicular e do colo, levando à morte. 

Em épocas mais chuvosas é comum se observar ataque do fungo na parte 

aérea bem como em frutos, hastes e folhas (Ristaino, 1991; Ristaino et ai., 

1992). 

O controle da murcha de Phytophtora torna-se difícil depois que o 

fungo se estabelece no solo, onde sobrevive, além de ter uma ampla gama de 

hospedeiros das famílias de solanáceas e cucurbitáceas. Por ser um fungo de 

solo, o controle químico não é eficiente, além de caro e freqüentemente levar ao 

aparecimento de resistência. Assim o uso de cultivares resistentes integrados a 

práticas culturais, tem sido o mais recomendado para o controle dessa doença. 

A resistência genética à murcha de P. capsici em pimentão foi 

estudada por Kimble & Grogan (1960); Smith et ai. (1967); Barksdale et ai. 

(1984); Palloix et ai. (1990); Lotz &. Costa (1991); Reifschneider et ai. (1992); 

Ortega et ai. (1992); Cristinzino et ai. (1992); Wang & Wang (1996). No entanto, 

a herança da resistência é complexa, sendo proposto vários modelos genéticos, 

com um ou vários genes envolvidos no controle da resistência. 

Uma resistência durável pode representar um dos meios mais efetivos 

de controle de doença. Alguns cultivares com certo grau de resistência a P.

capsici como Paladim (Ristaino & Johnston, 1999), Apolo AG-511, Continental 

AG-498, Hércules AG-672, Nacional AG-506 (Matsuoka et ai., 1996). Reinger e 

Nathalie estão atualmente disponíveis no mercado e possuem características 

agronômicas aceitáveis. 
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Alguns estudos da herança da resistência de pimentão a P. capsici, 

têm mostrado divergências, provavelmente devido às condições experimentais 

em que são desenvolvidos e às metodologias utilizadas. Segundo Ansani & 

Matsuoka (1983c); Matsuoka, (1984); Reifschneider et ai. (1986); Ortega et ai. 

( 1987); Palloix et ai. ( 1988a) e Bowers & Mitchell ( 1991 ), a expressão da 

resistência a P. capsíci em plantas de pimentão é afetada pela concentração de 

inóculo, umidade do solo, temperatura, idade da planta e método de inoculação. 

Barksdale et ai. (1984), relataram que alta concentração de inóculo 

causou sintomas em algumas cultivares resistentes. No entanto, o período de 

incubação em cultivares resistentes e plantas mais velhas foi maior do que em 

cultivares suscetíveis e plantas mais jovens (Kim et ai., 1989). Smith et ai. 

(1967), também observaram que a resistência de pimentão à podridão de colo e

raiz poderia ser superada pela exposição prolongada ao patógeno. Umidade do 

solo é o fator ambiental mais crítico que limita a expressão da resistência, 

causando estresse ou predisposição dos hospedeiros ao patógeno (Ristiano et 

ai., 1999). 

Plantas mais jovens podem ser mais suscetíveis do que as mais 

velhas, mas em alguns genótipos são igualmente suscetíveis (Reifschneider et 

ai., 1992). Matsuoka et el, (1984) e Reifschneider et ai. (1992) consideram a 

idade da planta um importante fator na avaliação da resistência a P. capsici. 

O presente trabalho teve como objetivo estudar a reação da 

resistência à murcha de P. capsicí em híbridos comerciais de pimentão e 

discriminar a resistência ao patógeno em diferente idade da planta. 

3.2 Material e Métodos 

Os experimentos foram conduzidos no Departamento de Produção 

Vegetal, Setor de Horticultura, da Escola Superior de Agricultura "Luiz de 

Queiroz" (ESALQ-USP), em Piracicaba, SP, no período de janeiro a novembro 

de1999. 



17 

A reação da resistência à murcha de Phytophthora capsici foi 

determinada para os híbridos Athenas (Horticeres), HE-212 (Horticeres), 

Nathalie (Rogers), Reinger (Rogers) e suas respectivas gerações F2 e F3. A 

cultivar lkeda foi usada como padrão de suscetibilidade e as linhagens Criollo 

de Moreia (CM-2258 e ESALQ) como controles resistentes. Foram avaliadas 

também as reações dos híbridos Acuario (Asgrow), Camelot (Petoseed), 

Quantum (Vilmorin), RPD-3498 (Rogers) e Paladim (Rogers). Um dos 

progenitores do híbrido Nathalie foi fornecido pelo Professor Cyro Paulino da 

Costa. Ele encontrou e selecionou cinco plantas do progenitor feminino do 

híbrido Nathalie numa população de 4500 plantas na propriedade do Sr. Mário 

Goia em Paulinia, SP. 

Neste estudo realizou-se três ensaios com inoculação em plantas de 

30, 60 e 72 dias após a emergência (DAE), separadamente. Os ensaios foram 

conduzidos em vaso de 5 litros e em bandejas de poliestireno expandido de 128 

e 72 células. Como substrato foi utilizado o produto comercial Gioplanta li. No 

ensaio de vaso as mudas foram produzidas em bandejas e aos 30 dias após a 

emergência foram transplantadas para vaso. A inoculação foi realizada 42 dias 

após o transplante, momento em que as plantas estavam com 72 dias de idade, 

e iniciavam o florescimento. O segundo ensaio foi conduzido em bandejas de 

128 células com inoculação aos 30 dias após a emergência, quando as plantas 

apresentavam aproximadamente quatro folhas definitivas. Para o terceiro 

ensaio, as mudas foram produzidas em bandejas de isopor com 128 células e 

após 30 dias da emergência foram transplantas para bandejas com 72 células. 

A inoculação foi realizada aos 30 dias após o transplante, quando as plantas 

estavam com 60 dias de idade e aproximadamente 1 O folhas verdadeiras. 

No primeiro ensaio cada vaso recebeu 4 plantas do pimentão a ser 

testado, mais os controles suscetível lkeda e resistente Criollo de Moreia (CM

ESALQ). Estes foram mantidos em casa de vegetação e irrigados por 

gotejamento, duas vezes ao dia. Vasos onde a cultivar suscetível não 
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apresentou sintoma de infecção de P. capsici foram descartados e 

considerados como situação de escape. 

Para os ensaios conduzidos em bandejas de poliestireno expandido, 

cada célula recebeu uma planta a ser testada e em cada bandeja foi colocado 

na primeira e na ultima fileira (coluna) de células, os padrões referenciais de 

resistência e suscetibilidade, CM-ESALQ e lkeda respectivamente. As bandejas 

foram mantidas em condições de cultivo protegido com irrigação por aspersão 

intermitente, controlada conforme as condições climáticas prevalecentes. 

Bandejas onde o referencial suscetível, não apresentou sintoma de infecção 

foram descartadas. O sistema de irrigação proposto para cada ensaio foi 

mantido durante todo período experimental. Neste período os dados de 

temperatura foram obtidos por um termômetro de máxima e mínima. As médias 

de temperaturas máxima e mínima registradas para os ensaios durante o 

período experimental foram 32,9; 32,8 e 31,7 ºC e 16,6; 13,7 e 15,6 ºC, 

respectivamente para ensaios envolvendo plantas com idades de 72, 30 e 60 

DAE. 

O isolado de P. capsici foi obtido originalmente de plantas de 

Pimentão naturalmente infectadas em meio de ágar-água, incubada sob luz 

fluorescente, à temperatura ambiente por dois a três dias. Repicado para batata 

dextrose ágar e incubado sob as mesmas condições acima, foi inoculado em 

frutos de pepino japonês, previamente desinfestados com álcool 70%. Para isso 

os frutos foram submetidos a orifícios com um furador (5 mm de diâmetro) o 

qual sevicie também para a retirada dos discos de micélio, que foram 

assepticamente justapostos nos orifícios do pepino. Os frutos inoculados foram 

incubados em câmara úmida, luz fluorescente e temperatura ambiente por 56 

hora, sendo posteriormente retirados da câmara úmida e mantidos por 48 

horas, em luz fluorescente e temperatura ambiente, para estimular a formação 

de esporângios. As estruturas do fungo desenvolvidas na superfície dos frutos 

foram então raspadas com auxílio de uma lâmina de microscopia, a 500 ml de 

água destilada gelada (7 ºC por 40 minutos), para facilitar a liberação dos 
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zoósporos. Em uma câmara de Neubawer fez-se a contagem dos zoósporos e 

a concentração do inóculo foi ajustada para 104 zoósporos/ml através de 

diluições com água destilada (Hiroshi Kimati, dados não publicados). 

A inoculação foi realizada incorporando-se 3 ml de suspensão com 

104 zoósporos/ml, próximo ao colo de cada planta e sobre a superfície do 

substrato previamente irrigado até a saturação de umidade, para facilitar a 

movimentação dos zoósporos na zona radicular. O procedimento foi o mesmo 

para os três ensaios. 

Após a inoculação, as plantas foram monitoradas diariamente até o 

surgimento dos primeiros sintomas, quando se deu início às avaliações através 

da contagem do número de plantas com base na presença de sintomas de 

necrose no caule, murcha e murcha permanente ou morte da planta. As 

avaliações iniciaram-se três dias após a inoculação (DAI), para os ensaios com 

plantas inoculadas aos 30 e 60 DAE e cinco DAI para as inoculadas aos 72 

DAE. A leitura de sintomas foi realizada em intervalo de três dias durante 1 O 

dias para o ensaio em vaso com plantas inoculadas aos 72 DAE. Nos ensaios 

de bandejas a avaliação das plantas foi feita diariamente, durante três dias para 

o ensaio com inoculação aos 30 DAE e 14 dias para o ensaio com inoculação

aos 60 DAE. Todas as plantas que apresentaram sintomas foram consideradas 

suscetíveis e os dados obtidos para análise genética foram avaliados pelo teste 

qui-quadrado (Ramalho et ai., 1995). 

As progênies F3 do híbrido Reinger, após serem avaliadas e 

selecionas como resistentes foram transplantadas para campo, apresentando 

alta taxa de sobrevivência, chegando à fase de frutificação, com obtenção de 

cerca de 36 progênies F 4. Realizou-se então uma triagem destas progênies. 

As mudas foram formadas em bandejas de 128 células contendo 

substrato comercial Gioplanta li e aos 28 DAE transplantas para bandejas de 72 

células, que continham no seu terço inferior substrato colonizado por P. capsici. 

Este substrato foi cultivado previamente com plantas de pimentão suscetíveis 

que apresentaram 100% de mortalidade. Os restos vegetais foram incorporados 
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ao substrato para estimular a produção de propágulos do patógeno, sendo o 

substrato homogeneizado no momento de sua utilização. Aos 36 DAI, as 

plantas foram transplantas para vasos de cinco litros, sendo então aplicado 

Fitofos K (00-30-20), na dosagem de 4 ml.L-1, via rega. Irrigações por 

gotejamento foram realizadas duas vezes ao dia. 

Os híbridos Nathalie (Rogers), Reinger (Rogers), a cultivar Emerald 

lsle (Harris Moran) e a linhagem CM-334, foram utilizados como controle de 

resistência e os híbridos Magali R (Agroflora), President (Harris Moram), 

Commandant (Rogers), HV-12 (Horticeres) e as cultivares Myr-29 e Magda, 

como padrão de suscetibilidade. 

Realizou-se avaliações aos 9, 14, 29, 64 e 98 DAI, com base na 

presença e ausência de sintomas da doença. Após a última avaliação foram 

colhidos os frutos das progênies sobreviventes para obtenção da geração Fs, 

objetivando usos futuros em combinações híbridas e avaliações de resistência. 

3.3 Resultados e Discussão 

Resultados referentes aos ensaios realizados para determinar a 

reação da resistência a partir de híbridos comerciais considerados como 

resistentes à murcha Phytophthora capsici, são apresentados na Figura 1 , 2 e 

3. Nos três ensaios, independente da idade da planta, os sintomas da doença

se manifestaram a partir do 3° dia após a inoculação (DAI). 

No ensaio com plantas inoculadas aos 72 dias após a emergência 

(DAE), os híbridos Reinger, Nathalie e Athenas apresentaram mortalidade de 

53,57; 61,76 e 90,57%, respectivamente (Figura 1). As percentagens de plantas 

mortas foram superiores às observadas para os híbridos Reinger e Athenas nos 

ensaios realizados com plantas de 30 e 60 DAE, e superior para Nathalie com 

plantas de 60 DAE (Figura 2 e 3). Neste ensaio, as gerações F2 apresentaram 

uma menor taxa de mortalidade que seus híbridos. 
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Figura 1 - Percentagem de mortalidade de híbridos de pimentão e suas 

respectivas gerações F2 e F3, inoculados aos 72 dias após a 

emergência (DAE) com 104 zoósporos/ml de Phytophthora capsici

e avaliados dos 5 aos 14 dias após a inoculação (DAI). 

Para plantas inoculadas aos 30 DAE, as avaliações referentes aos 3, 

4 e 5 DAI são mostradas na Figura 2. Verificou-se alta suscetibilidade dos 

híbridos Athenas, Nathalie, HE-212 e suas respectivas progênies, enquanto o 

híbrido Reinger mostrou-se resistente, não ultrapassando 20% de mortalidade 

durante as avaliações, equivalente ao padrão de resistência CM- ESALQ, 

porém suas geração F2 e F3 apresentaram alta mortalidade. Os híbridos 

Acuaria, Camelot, HE-212, Nathalie, Paladim, Quantum e RPD-3498 se 

comportaram como o padrão de suscetibilidade (cultivar lkeda), ou seja, 

apresentaram 100% de mortalidade na avaliação realizada aos cinco DAI. 

Considerando-se apenas a avaliação aos cinco DAI, nenhuma das gerações F2 

encaixaram aos modelos de segregações mendelianas proposta na literatura. 

Planta jovem com inoculação aos 30 DAE, apresenta alta mortalidade 

ou baixa sobrevivência, mesmo em relação aos padrões de resistência. É uma 
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reação esperada, pois segundo Kim et ai. (1989) a resistência é expressa em 

plantas adultas. Segundo Café-Filho & Refschneider (1983) a fase adulta tem 

início a partir do estádio de 47 dias após a semeadura. No entanto Bosland & 

Lindsey (1991) menciona a possibilidade de diferenciar plântulas de pimenta 

para resistência ou suscetibilidade no estádio juvenil (14 DAE). 

A percentagem de mortalidade do ensaio de reação dos híbridos e 

suas respectivas gerações F2 e F3 a P. capsici, realizado com plantas 

inoculadas aos 60 DAE, são mostrados na Figura 3, com avaliação até 16 DAI. 

Os resultados mostram um menor progresso da doença nas primeiras 

avaliações após a inoculação. Quando comparados os resultados expressos 

nas Figura 2 e 3, em relação aos ensaios com 30 e 60 DAE, é marcante o 

efeito da idade na a expressão da reação de resistência. 

A percentagem de mortalidade dos híbridos e suas gerações F2 e F3, 

aumentou ao longo do período de avaliação. No entanto para o ensaio com 

plantas inoculadas aos 60 DAE, a percentagem de mortalidade a partir do 7° 

DAI apresentava-se praticamente estável, variando muito pouco para os 

híbridos Athenas, Camelot, Nathalie, Quantum e RPD-3498 (Figura 3 A, C, D, 

E). Com relação às populações segregantes, as gerações F2 de Athenas e HE-

212 tiveram aproximadamente 50% de mortalidade ao longo do período de 

avaliação (Figura 3C, D). Para o híbrido Nathalie, sua geração F2 e quatro 

progênies F3 atingiram mortalidade entre 49 e 84%. Apenas uma progênie F3 

ficou com mortalidade abaixo de 10% (Figura 38). A população F2 do híbrido 

Reinger não ultrapassou 24% de mortalidade, enquanto três progênies F3 

apresentaram mortalidade inferior a 10%, três progênies F3 apresentaram entre 

12 e 18% e duas Progênies F3 ultrapassaram os 50% de mortalidade (Figura 

3A). 

Entre os híbridos avaliados, Reinger apresentou menor taxa de 

mortalidade, equivalente ao padrão resistência CM-ESALQ. Os híbridos 

Acuaria, Camelot, Paladim, Quantum e RPD-3498 apresentaram uma 

suscetibilidade similar ao cultivar lkeda (Figura 3E). Entre os híbridos avaliados, 
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HE-212 foi o único com mortalidade de plantas superior a sua geração F2 

(Figura 30). A linhagem CM-2258 apresentou alta resistência a P. capsici, com 

100% de plantas sobreviventes durante o período experimental. Segundo Kim 

et ai. (1989) e Reifschneider et ai. (1986) cultivares consideradas resistentes 

podem apresentar 100% de mortalidade, quando avaliados por um período 

prolongado após a inoculação. Neste ensaio, as gerações F2 de modo geral 

tiveram menor taxa de mortalidade em relação ao ensaio com plantas aos 30 e 

72 DAE. 
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Figura 2 - Percentagem de mortalidade de híbridos de pimentão e suas 

respectivas gerações F2 e F3, inoculados aos 30 dias após a 

emergência (DAE), com 104 zoósporos/ml de Phytophthora capsici 

e avaliados aos 3, 4 e 5 dias após a inoculação (DAI). 



A 

100 

80 

60 

1 40 

� 
X 

20 

e 

100 

80 

.. 
60 

E 40
... 

20 

E 

100 

80 

"' 60 

i 
� 40 
X 

20 

-----G- Reinge, -...--F2 

__._1F3 ----4--- 2F3 
---3F3 --A--4F3 

----sF3 ---+-6F3 
•• •11:• •• 7F3 --8F3 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

DAI 

-"-Athenas --6--F2 

IJ El El El EI EI EI EI 9___.a-.g-0 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

DAI 

---D-- Paladim 

___.___ Carelot 
--CM-2258 

--+-lkeda 

-&-RP0-3498 
-O--Quartum 

-Acuario 

--CM-ESALQ 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

DAI 

B 

100 

80 

60 

40 

X 

20 

D 

100 

80 

60 

E 
40 

� 
20 

-G- Nathalie -A--F2 
--1F3 -0--2F3 
.... +-3F3 --4F3 

-sF3 - Progenitor Nathalie 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

DAI 

-HE-212 -&-F2 

a a a a a a a D o

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

DAI 

25 

Figura 3 - Percentagem de mortalidade de híbridos de pimentão e suas 

respectivas gerações F2 e F3, inoculados aos 60 dias após a 

emergência (DAE), com 104 zoósporos/ml de Phytophthora capsici 

e avaliados dos 3 aos 16 dias após a inoculação (DAI). 
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O híbrido Paladim é considerado com excelente nível de resistência 

para fase de podridão de colo, porém suscetível, a fase de requeima foliar nas 

condições dos Estados Unidos da América (USA), North Caroline (Ristaino & 

Johnston, 1999). Nas condições do presente trabalho foi altamente suscetível. 

As contradições de resistência a Phytophthora capsici é fato comum. Assim 

outras avaliações se julgam necessárias, uma vez que a pressão de seleção 

neste tipo de ensaio é muito grande quando comparada com à incidência mais 

branda dessa doença nas condições de campo. 

A reação de resistência é dependente do controle de fatores como 

idade da planta e umidade do solo. É evidente que existem cultivares e híbridos 

que numa condição menos severa apresentam uma maior sobrevivência em 

condições de campo. Ristaino & Johnston (1999), têm demonstrado 

exaustivamente e com destaque, este componente ambiental. 

Uma maneira mais correta de caracterizar o potencial de híbridos 

resistentes seria determinar a reação de resistência em condições severas e 

correlaciona-las com aquelas mais brandas, em condições de campo. Deve-se 

ressaltar que a resistência genética deve ser adjuvante, completada com uso de 

fungicidas para superar a fase crítica de pressão do patógeno em condições 

ambientais que favoreçam a doença. 

Estes dados sugerem que a avaliação da reação de pimentão a P.

capsici deve ser realizada em sistemas de bandejas e vasos. Posteriormente o 

transplante para canteiro bem drenado poderia minimizar a pressão do 

patógeno e do desenvolvimento da doença. Daí a explicação do 

comportamento dos híbridos Nathalie, Athenas, Reinger e Paladim mostrarem 

consistente desempenho quanto à reação de resistência em condições de 

campo. 

Contradições observadas nos três ensaios podem estar relacionadas 

à idade da planta, pressão de inóculo em função do recipiente e sistema de 

irrigação adotado para cada ensaio. 
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Para os ensaios realizados em bandeja, cada célula continha apenas 

uma planta, assim a pressão de inóculo pela contribuição de outras plantas 

infectadas poderia ser desconsiderada. No entanto a alta mortalidade 

observada com plantas adultas (72 OAE} e plantas no estádio juvenil (30 DAE} 

pode ser atribuída à pressão de inóculo e à idade da planta respectivamente. 

Para Ansani & Matsuoka (1983a), o tempo despendido na manifestação de 

sintomas por plantas de Capsicum adultas é maior, provavelmente devido a 

uma maior área de raiz e hipocótilo a serem colonizadas até a planta entrar 

totalmente em colapso. Estes autores afirmam que a idade da planta não 

influencia na sua infectividade. Segundo Kim et ai. (1989) a resistência 

relacionada à idade da planta de Capsicum pode ser devida às alterações 

fisiológicas ocorridas nos tecidos de raízes e caule no período de 

desenvolvimento, porém sendo primariamente dependente da constituição 

genética do hospedeiro. Excesso de umidade na rizosfera reduz a oxigenação, 

causando desconforto e estresse do sistema radicular, predispondo e alterando 

os mecanismos de resistência do pimentão a P. capsici. Assim estudos 

fisiológicos e bioquímicos relacionados à resistência poderão tornar-se 

necessários, para elucidar as causas da alteração da resistência em função da 

idade da planta. 

Avaliações da resistência em plantas no estádio juvenil podem resultar 

em forte pressão de seleção, levando à uma erosão genética com a eliminação 

de plantas resistentes desejáveis. Segundo Ortega & Espariol (1983), uma 

maior pressão de seleção da doença poderia mascarar a contribuição do efeito 

de genes menores na sobrevivência de plantas resistentes. 

Quanto aos sistemas de irrigação, o gotejamento adotado para o 

ensaio em vasos, poderia ter ocasionado saturação de água no substrato por 

mais tempo, devido uma maior retenção de água, quando comparado aos 

ensaios implantados em bandejas de poliestireno expandido, com irrigação por 

aspersão. A freqüência, duração e o sistema de irrigação podem afetar a 

incidência da doença (Ristaino, 1991). Ristaino, (1991) e Ristaino et ai. (1992) 
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relacionam o aumento da incidência, densidade populacional e severidade de 

P. capsici à maior freqüência de irrigação. 1 Stolzy et ai. (1965) citado por Ansani

& Matsuoka (1983a), observaram que o tempo de saturação do solo é mais 

importante que a freqüência de irrigação para a produção e movimentação do 

zoósporo. 

No estudo da reação da resistência a P. capsici, foi considerada 

apenas a avaliação realizada até 8° e 7° DAI, para o ensaio com plantas 

inoculadas aos 72 e 60 DAE, respectivamente. Fase em que as plantas da 

cultivar lkeda, padrão de suscetibilidade, já apresentavam 100% de 

mortalidade. Os resultados da reação e análise de x2 dos híbridos e suas 

progênies são mostrados na Tabela 1 e 2. 

Dados de segregação obtidos para reação a P. capsici não foram 

significativos (x2 < x2 0,05) para geração F2, dos híbridos Athenas, HE-212, 

Nathalie e Reinger, nos ensaios com plantas de 72 e 60 DAE. 

No ensaio realizado em plantas com 72 DAE, os resultados 

observados para gerações F2 do híbrido Athenas, Nathalie e Reinger, foram de 

169, 67 e 247 plantas resistentes para 138, 29 e 86 suscetíveis, com uma 

segregação na proporção de 9:7 para geração F2 do híbrido Athenas e de 3:1 

para Nathalie e Reinger, sugerindo que dois genes dominantes podem estar 

envolvidos no controle da resistência do híbrido Athenas e um gene dominante 

para Nathalie e Reinger. 

1 
STOLZY, L.H.; LETEI, J.; KLOTTZ, L.J.; LABANAUSKAS, C.K. Water and aeration as factors 

in root decay of Citrus sinensis. Phytopathology. v.55, p.270-275, 1965. 
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Tabela 1. Dados de segregação para reação de híbridos comerciais de 

pimentão e suas gerações F2, oito dias após a inoculação com 104 

zoósporos/ml de Phytophthora Capsici, em plantas de 72 dias após 

a emergência. Piracicaba, SP. 2000. 

Híbridos e gerações Número de plantas Proporção* 
x

2 
p 

R s (R:S) 

Athenas 14 39 

Athenas F2 169 138 9:7 0,18 0,67 

Nathalie 17 17 

Nathalie F2 67 29 3:1 1,39 0,24 

Progenitor Nathalie 20 6 

Reinger 17 11 

Reinger F2 247 86 3:1 0,12 0,73 

*Hipótese de segregação, proporção de plantas resistentes (R) para suscetíveis (S).

No segundo ensaio as gerações F2 do híbrido Athenas, HE-212 e 

Nathalie, mostraram 185, 56 e 199 plantas resistentes para 160, 34 e 161 

plantas suscetíveis, respectivamente. Estes dados sugerem que a proporção de 

plantas resistente/suscetíveis foi de 9:7. Aparentemente indicam que dois genes 

dominantes parecem determinar a resistência dos híbridos estudados. Para o 

híbrido Nathalie, a segregação de resistentes/suscetíveis nas cinco progênies 

F3 confirmam os resultados obtidos na geração F2 (Tabela 2). 

Para a geração F2, derivada do híbrido Reinger, foi observada a 

proporção de 246 plantas resistentes para 75 suscetíveis, obedecendo a 

proporção de 3: 1, indicando que um gene dominante pode estar conferindo 

resistência. Contudo algumas plantas do híbrido Reinger apresentaram 

sintomas. Na geração F3, apenas duas progênies segregaram na proporção de 

3:1, enquanto cinco progênies não obedeceram esta proporção (Tabela 2). 

Segundo Barksdale et ai. (1984) plantas da geração F1 (híbrido Reinger), não 

deveriam segregar para que a hipótese de um único gene dominante seja 
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verdadeira. Contudo este autor propõe que esta situação pode ser explicada 

pela presença de genes modificadores ou dominância incompleta em 

decorrência de heterozigose do híbrido, que pode ocorrer em certas condições 

ambientais. Além disso, dados de F3 não obedeceram as hipóteses 

mendelianas de segregação de um gene dominante para a resistência. 

Tabela 2. Dados de segregação para reação de híbridos comerciais de 

pimentão e suas gerações F2, e F3, sete dias após a inoculação 

com 104 zoósporos/ml de Phytophthora capsici, em plantas de 60 

dias após a emergência. Piracicaba, SP. 2000. 

Híbridos e gerações Nº de plantas Proporção* x
2 p 

R s (R:S) 
Athenas 30 6 

F2 185 160 9:7 0,97 0,33 
HE-212 1 5 
F2 56 34 9:7 1,30 0,25 
Nathalie 101 18 
F2 199 161 9:7 0,14 0,71 
1 F3 3 3 9:7 0,10 0,76 
2F3 10 1 3:1 1,48 0,22 
3F3 1 5 9:7 3,82 0,05 
4F3 2 4 9:7 1,28 0,26 
5F3 12 8 9:7 O, 11 0,74 
Progenitor Nathalie 33 3 
Reinger 37 2 
F2 246 75 3:1 0,46 0,50 
1F3 22 2 3:1 3,56 0,06 
2F3 34 2 3:1 7,26 0,71 
3F3 13 23 3:1 29,04 0,00 
4F3 24 o 1:0
5F3 5 1 3:1 0,22 0,64 
6F3 13 27 3:1 38,53 0,00 
?F3 43 5 3:1 5,44 0,02 
8F3 52 6 3:1 6,64 0,01 

*Hipótese de segregação, proporção de plantas resistentes (R) para suscetíveis (S).
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No segundo ensaio realizado em plantas com 60 DAE, os resultados 

obtidos para reação da resistência nos híbridos Athenas e Reinger confirmaram 

resultados observados no primeiro ensaio. Entretanto com relação à população 

F2 e progênies F3 derivadas do híbrido Nathalie, os resultados obtidos da 

segregação para resistência e suscetibilidade não satisfazem a proporção 9:7. 

Banja et ai. (1989), Lotz & Costa (1991) e Reifscheneider et ai. (1992) 

mostraram que a reação da resistência é resultante da interação epistática de 

um gene dominante com um gene recessivo. Estes resultados não estão de 

acordo com os obtidos neste estudo ,  onde se sugere que a resistência é 

conferida por dois genes dominantes para Athenas, HE-212 e Nathalie. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Cristinzio et ai. (1992) e Walker 

& Bosland (1999), embora tenham trabalhado com genótipos diferentes. Os 

resultados observados para Nathalie são contraditórios e sugerem natureza 

quantitativa da resistência. Segundo Banja (1989) as discordâncias observadas 

podem ser explicadas pelo modo de ação dos genes envolvidos na resistência. 

Alguns estudos da reação da resistência a P. capsicí têm levado a 

resultados contraditórios. Dados obtidos por Smith et ai. (1967) indicaram que a 

resistência era governada por dois genes dominantes agindo 

independentemente. Ortega et ai. ( 1991 ), encontrou um modelo genético 

envolvendo três genes de resistência. Zema et ai. (1992) sugerem que a 

resistência é controlada por um único gene dominante. Smith et ai. (1967), 

relatam que plantas podem ser infectadas após uma prolongada exposição ao 

fungo. Estes resultados indicam a dificuldade em se encontrar um modelo 

genético simples que explique a reação da resistência a P. capsici, sem a 

necessidade de recorrer explicações por presença de genes modificadores ou 

interações epistáticas. A discordância entre autores quanto ao modelo de 

reação para a resistência P. capsici, pode muitas vezes estar relacionado com 

as fontes de resistência utilizadas no estudo, além da metodologia empregada e 

das condições ambientais. 
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Quanto aos resultados referentes às 36 progênies F 4 provenientes do 

híbrido Reinger, avaliadas aos 29 DAI, apenas quatro apresentaram 100% de 

sobrevivência, ficando três progênies com mortalidade entre 5 e 20%, enquanto 

as demais apresentaram mortalidade superior a 20%, mas inferior a 70%. Estas 

avaliações indicaram grande variabilidade entre as progênies na geração F 4, 

com algumas apresentando níveis de resistência equivalentes ou superiores à 

linhagem CM-334 e ao híbrido Reinger. Na fase de frutificação, somente duas 

progênies mantiveram-se com 100% de sobrevivência, sendo que cinco tiveram 

mortalidade entre 30 e 50 % e as demais com mortalidade superior a 60%. 

Os resultados mostraram como equilibrar e manejar a seleção 

genética com o efeito ambiental. Avaliação de resistência de plantas de 

pimentão cultivadas em vaso, com mudas previamente inoculadas é uma 

situação severa, pois ocorre excesso de umidade e a pressão de seleção é 

maior. Contudo deve-se destacar que entre as testemunhas referenciais de 

resistência, como Reinger e Nathalie houve uma mortalidade de 46,2 e 76,9% 

até a fase de frutificação, enquanto a linhagem CM-334 apresentou 100% de 

sobrevivência. As testemunhas suscetíveis, já apresentavam uma mortalidade 

de 100% a partir dos 29 DAI. 

A fase de pós transplante constitui-se na mais crítica num programa 

de melhoramento visando resistência a P. capsicí. A alta sobrevivência das 

progênies F3, transplantas para canteiros no campo deve-se a um menor efeito 

do excesso de água por irrigação, além de baixa pluviosidade observada no 

período, fatores desfavoráveis ao estabelecimento e desenvolvimento da 

doença. Não resta dúvida de que a severidade da doença está diretamente 

relacionada com o excesso de umidade (Ristaino & Johnston, 1999) e interfere 

no limite da expressão da resistência. 

A seleção de pimentão para resistência a P. capsici em condições de 

vaso, com sistema de irrigação por gotejo é muito severa, pois promove uma 

maior retenção de umidade no substrato, por mais tempo, não permitindo assim 



33 

escape, mas com provável desvantagem pela possibilidade de eliminação de 

plantas com alto grau de resistência. 

Para efeitos práticos, a reação de pimentão a P. capsici deve ser 

avaliada em condições mais brandas ou a nível de campo. Como o fator 

ambiental tem um forte comprometimento na expressão da resistência é 

legítimo questionar e postular que em condições de campo, numa situação mais 

branda da doença e com auxílio de fungicidas, o uso de híbridos resistentes a 

P. capsici é a maneira mais viável do controle deste patógeno.

No melhoramento e seleção visando resistência a P. capsici, 

condições adversas são desejáveis para eliminar plantas suscetíveis. Para 

efeito prático de usar híbridos resistentes, práticas como controle do patógeno, 

uso de substrato livres de patógeno, canteiros com boa drenagem, fungicidas e 

indutores de resistência como fosfito poderiam auxiliar no controle dessa 

doença do pimentão. 

Os resultados indicam que os híbridos resistentes a P. capsici são 

feitos seguindo a estratégia de cruzamento entre um progenitor resistente com 

um suscetível. Este fato é evidente no caso do híbrido Nathalie, pois um dos 

seus progenitores é altamente resistente (Figura 1 e 38). Isto indica que a 

estratégia nas empresas de sementes é usar a herança dominante nos seus 

esquemas de cruzamentos, envolvendo pelo menos um dos progenitores do 

híbrido resistente a P. capsici. 

Os resultados da reação de pimentão a P. capsici observados na 

geração F2 e progênies F3 indicam que realmente a estratégia das empresas de 

sementes é resultante de cruzamento de progenitores resistentes com outros 

suscetíveis, aproveitando a dominância da resistência. 

Postula-se que se a genealogia de cruzamentos usada fosse no 

esquema resistente versus resistente, a expressão de resistência dos híbridos 

de pimentão a P. capsici poderia ser melhor. Poderia ocorrer uma 

complementação gênica e maior estabilidade fenotípica em relação às 

condições adversas. 
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3.4 Conclusões 

• A reação de resistência foi influenciada pela idade da planta e sua maior

expressão ocorreu na fase de 60 a 72 dias após a emergência (DAE);

• Reinger foi o híbrido mais resistente com um comportamento estável e

consistente;

• A reação da resistência nos híbridos Athenas e HE-212 é controlada por

dois genes dominantes e por um único gene dominante para Reinger. Os

híbridos comerciais resistentes a P. capsici são resultantes do

cruzamento de linhagens resistentes com outra suscetível.
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4 REAÇÃO DE PIMENTÃO (Capsicum annuum L.) A "POTATO VIRUS Y'' 

(PVY"') 

RESUMO 

Autora: MÁRCIA DE MORAES ECHER 

Orientador: Prof. CYRO PAULINO DA COSTA 

Este estudo objetivou avaliar a reação da resistência dos híbridos de 

pimentão ( Capsícum annuum) Acuaria, Magali R Nathalie e suas respectivas 

gerações F2 e F3, além dos híbridos Amanda, Corteso W208, CPC-6272, 

Dagmar, Elisa, Magali, Margarita, Monteiro, Quantum e Vivo W205, a "potato 

vírus Y', estirpe m (PVYm). O vírus foi obtido a partir de plantas de pimentão 

com sintomas de mosaico e identificado usando hospedeiros diferenciais de 

potivirus, além do teste DAS-ELISA. A inoculação foi realizada a partir de 

extratos de folhas de pimentão, cv. Magda, previamente infectadas com o vírus. 

Foi identificado como potivirus Pvvm, baseando-se na reação de hospedeiros 

diferenciais. A reação foi expressa em número de plantas 

resistentes/suscetíveis. Os híbridos Magali R e Nathalie não apresentaram 

sintoma sistêmico de mosaico. A resistência dos híbridos comerciais Magali R e 

Nathalie a PVYm é controlada por um gene dominante, resultante do 

cruzamento de progenitores resistentes versus suscetíveis. Híbridos como 

Amanda, Acuaria, Corteso W208, Dagmar, Elisa, Magali, Margarita, Monteiro, 

Quantum e Vivo W205, cuja resistência ao PVY se deve a genes recessivos, 

mostraram-se altamente suscetíveis à estirpe Pvvm. Híbridos considerados 
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resistentes a "pepper mottle virus" (PepMoV) são também resistentes à estirpe 

de PVY"1. 

SWEET PEPPER (Capsicum annuum l.) REACTION TO "POTATO VIRUS 

Y" (PVY"1) 

SUMMARY 

Author: MÁRCIA DE MORAES ECHER 

Adviser: CYRO PAULINO DA COSTA 

Sweet pepper ( Capsicum annum L.) hybrids reaction like Acuaria, 

Magali R, Nathalie and their respectively generations F2 and F3 as well hybrids 

Amanda, Corteso,W208,CPC-6272, Dagmar, Elisa, Magali, Margarita, Monteiro, 

Quantum, Vivo W205 were evaluated to potato virus Y strain m (PVYm). Vírus 

was collected from pepper plants with mosaic symptoms and identified using 

potyvirus differential host and through DAS-ELISA test. The inoculation was 

made from previous infected pepper cv. Magda. lt was identified as PVY m 

based on an appropriated sweet pepper differential host set for potyvirus. Host 

reaction to PVY"1 was expressed as resistant or susceptible. Magali R and 

Nathalie hybrid did not show any mosaic symptom. Magali R and Nathalie 

hybrids resistance is due to a single dominant gene indicating resistant versus 

susceptible parental lines crossing pedigree. Hybrids like Amanda, Acuaria, 

Corteso, W208, Dagmar, Elisa, Magali, Margarita, Monteiro, Quantum and Vivo 

W205 with their recessive gene resistance to PVY showed highly susceptibility 

to PVY strain m. Hybrids claimed as pepper mottle vírus (PepMoV) resistant 

were also resistant to PVYm . 
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4.1 Introdução 

As primeiras cultivares de pimentão no Brasil surgiram por meio de 

seleções efetuadas em populações possivelmente introduzidas da Espanha e 

Itália, na década de 20, tendo como polo difusor os municípios de Mogi das 

Cruzes e Suzano/SP (Souza & Casali, 1984; Peixoto et ai., 1995). 

O principal entrave ao desenvolvimento dessa cultura no Brasil foi 

registrado na década de 50, com a ocorrência do mosaico do pimentão ou vírus 

Y da batatinha (potato virus Y - PVY), amplamente disseminado nas culturas de 

solanáceas e ervas hospedeiras através de insetos vetores, com a espécie de 

afídio Myzus persicae. O controle dessa virose foi realizado inicialmente através 

do controle de seus vetores com inseticidas. Tal medida, mesmo executada 

desde a fase inicial da cultura, não se mostrou eficiente (Nagai, 1968). Desse 

modo a expansão da cultura do pimentão no Brasil só foi possível pelo uso de 

cultivares resistentes (Souza & Casali, 1984). A incorporação da resistência ao 

PVY em variedades de pimentão minimizou os estragos e perdas causados por 

potivirus, que constituem um dos fatores limitantes da cultura de pimentão 

suscetível. 

A cultura de pimentão tomou-se uma das mais importantes no 

mercado de hortifrutigranjeiros. Até a década de 80, foi caracterizada pelo uso 

de cultivares como Casca Dura, lkeda, Avelar e Agronômico, que graças aos 

seus genes recessivos de resistência viabilizaram a produção de pimentão. As 

cultivares da série Agronômico foram um marco que viabilizou o cultivo de 

pimentões. No final da década de 80, surgiu uma variante do vírus Y, 

denominada de ym (PVY"1), que superou a resistência das cultivares utilizados. 

No entanto, uma resistência simples e dominante foi descoberta no híbrido PM4 

(Nagai, 1993). 

Muitas das fontes de resistência encontradas para potato virus Y 

(PVY), tabacco etch virus (TEV) e pepper mottle virus (PepMoV) são 

monogênicas e recessivas (Palloix & Kyle, 1995). Três principais genes de 
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resistência efetivos contra diferentes estirpes de PVY foram descritos em 

diferentes acessos de pimentão (Kyle & Palloix, 1997): Capsicum annuum Yolo 

Y, com o gene recessivo pvr21 e C. annuum Criollo de Moreias 334, com o 

gene recessivo pvrS, são efetivos contra PVY-0; C. annuum Flórida VR2, com o 

gene recessivo pvr22 é efetivo contra PVY-0 e PVY-1 e Criollo de Moreias 334, 

com o gene dominante Pvr4 é resistente a todas as estirpes de PVY. Alguns 

desses fatores de resistência estão envolvidos na resistência de estirpes 

específicas, enquanto outros estão envolvidos na resistência múltipla a vários 

potivirus relacionados. 

A partir da década de 90 grandes mudanças ocorreram com o 

surgimento de uma série de híbridos F1 de ótima qualidade comercial, mas na 

sua maioria suscetíveis ao vírus Y. A incidência dessa virose em híbridos 

suscetíveis e tolerantes, pode aumentar a pressão de inóculo em campo. Nesta 

década o híbrido Magali R assumiu a liderança do segmento de pimentão, 

destacando-se pela excelente combinação de qualidade de fruto e 

principalmente resistência a PVY. Destaca-se também o híbrido Nathalie e as 

cultivares Myr-10 e Myr-29, com menor qualidade de frutos, mas com 

resistência a PVY. Estes híbridos e cultivares foram cultivados em larga escala, 

em vários anos e regiões e demonstraram a durabilidade da resistência no 

controle de Pvvrr1. 

O desenvolvimento de cultivares de pimentão com resistência 

genética a potivirus é uma das estratégias mais práticas, econômicas e 

ambientalmente segura para reduzir perdas causadas por este grupo de vírus. 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar a reação de híbridos e 

cultivares de pimentão a "potato vírus Y" (PVYm), bem como elucidar a 

estratégia genealógica da combinação híbrida usada pelas empresas de 

sementes. 
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4.2 Material e Métodos 

O experimento foi conduzido no Departamento de Produção Vegetal, 

Setor de Horticultura, da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz'' 

(ESALQ-USP), em Piracicaba, SP, no período de setembro de 1999 a abril de 

2000. 

A reação de resistência a PVY'11, foi determinada nos híbridos 

comerciais de pimentão: Acuaria (Asgrow), Magali R (Agroflora), Nathalie 

(Rogers), e suas respectivas gerações F2 e F3. Foram avaliadas as reações dos 

híbridos e cultivares como: Amanda (Agroflora), Corteso W208 (Western Seed), 

CPC-6272, Dagmar (Hortec}, Elisa (Rogers), Magali (Agroflora), Margarita 

(Rogers), Monteiro (Asgrow), Quantum (Vilmorin), Vivo W205 (Western Seed). 

A cultivar Magda foi usada como padrão de suscetibilidade e Myr-10, Myr-29 

como testemunhas resistentes a PVY111. O experimento foi conduzido em 

bandejas de poliestireno expandido de 128 células, contendo substrato 

comercial Gioplanta li, em condições de casa de vegetação, à temperatura 

ambiente e sob irrigação por aspersão intermitente. 

O vírus foi obtido originalmente de plantas de pimentão, com sintoma 

sistêmico, infectado naturalmente, na região de Paulínia, SP. O isolado do vírus 

foi filtrado em fumo Sansum e Havana 425 e posteriormente inoculado nas 

cultivares Magda e lkeda, fornecedores de inóculo para identificação da estirpe 

do vírus. Um teste preliminar foi realizado para identificação do vírus com base 

na reação das cultivares de pimentão Magda e Agronômico 10G, que tiveram 

sua resistência superada por uma variante do vírus Y denominada ym (Nagai, 

1993), também pela reação de resistência ou suscetibilidade, induzidas em 

cultivares diferenciais de pimentão para estirpes de PVY como: Avelar, lkeda, 

Myr-10, Myr-29, Delrey Bell, Florida VR2, Florida VR4, Yolo Wonder e Yolo Y, 

PI 152225, CM-ESALQ, CM-334 e CM-2258 além do teste serológico DAS

ELISA 
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Três semanas após a inoculação foi realizada a avaliação através dos 

sintomas e coletadas folhas para realização do teste serológico. Neste teste foi 

utilizado antissoro policlonal para potivirus PVY (potato vírus Y}, proveniente da 

firma comercial Boehringer Mannheim, usando a técnica recomendada pelo 

fabricante do kit. A leitura foi realizada a 405 nm e os valores considerados 

positivos quando foram em média três vezes o valor da absorbância do controle 

negativo. O vírus foi mantido e multiplicado na variedade de pimentão Magda, 

padrão de suscetibilidade à estirpe m (PVYm). Na execução do teste de 

resistência foram incluídas as cultivares diferenciais, utilizadas no teste 

preliminar, que distinguem as estirpes de PVY. 

As plantas foram inoculadas mecanicamente, usando como fonte de 

inóculo, extratos de folhas de pimentão da cultivar Magda infectado. O extrato 

foi obtido através da maceração de folhas frescas com solução tampão de 

fosfato de potássio 0,02M (pH 7). A face adaxial das folhas a serem inoculadas, 

foi pulverizada com carborundum, e em seguida o inóculo foi aplicado através 

da fricção das folhas com algodão umedecido no extrato obtido de folhas 

infectadas. Logo após a inoculação as folhas foram lavadas com água para 

remoção do excesso de inóculo (Nagai, 1983). As plantas foram inoculadas por 

duas vezes: nas folhas cotiledonares aos 29 dias após a semeadura e na 

terceira folha aos 36 dias após a semeadura. 

As avaliações foram realizadas aos 17 e 29 dias após a última 

inoculação, através da contagem das plantas com base na presença ou 

ausência sintomas visuais. A reação de suscetibilidade foi caracterizada pela 

presença de sintoma sistêmico (mosaico ou mosqueado). Plantas que não 

apresentaram sintomas foram retroinoculadas em plantas controle suscetíveis 

das cultivares Magda, lkeda e Yolo Wonder, para confirmar a ausência do vírus 

ou possível presença, sem ocorrência de sintomas visuais. Por outro lado, as 

plantas que apresentaram sintomas foram retroinoculadas em fumo Sunsum e 

Havana 425 para recuperação do vírus. 
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Para a retroinoculação foram amostradas folhas apicais de um terço 

das plantas a serem testadas, sendo utilizado o mesmo procedimento 

anteriormente descrito para a preparação do extrato e inoculação. 

Os dados obtidos foram analisados pelo teste qui-quadrado (Ramalho 

et al., 1995). 

4.3 Resultados e Discussão 

No teste preliminar para identificação do vírus, a avaliação foi 

realizada na terceira semana após a inoculação e este foi detectado, através do 

teste DAS-ELISA, em todas as cultivares diferencias que apresentavam 

sintomas visuais. Na análise serológica, os valores positivos foram em média 

cinco vezes acima do valor da absorbância do considerado negativo, obtido 

com plantas sadias, não inoculadas. Os controles resistentes, Myr-10, Myr-29 e 

os diferenciais PI 152225 e CM-334, não mostraram nenhum sintoma sistêmico 

após inoculação mecânica com PVYm, sendo esta avaliação visual confirmada 

pelo teste serológico. A linhagem CM-334 apresentou lesão local na área 

inoculada, seguidas de queda do cotilédone. É um sintoma típico de 

hipersensibilidade indicativo de mecanismo eliminador de vírus no hospedeiro. 

Com base na reação diferencial de cultivares de pimentão cultivados 

no Brasil, Magda, Agronômico 10G, Avelar, lkeda, Myr-10 e Myr-29, 

relacionados na Tabela 3, o vírus utilizado nesse trabalho foi classificado como 

sendo a variante do "potato vírus Y" (PVY), denominada ym (PVYm), que 

superou a resistência da série Agronômico, Magda e Margareth no final da 

década de 80. Resultados semelhantes foram observados por Brioso et ai. 

{1996). Diferentes estirpes de PVY infectando pimentão foram também 

classificadas com base na reação diferencial de Capsicum, em várias regiões, 

porCook (1961 ); Nagai & Costa (1972); Pahlen & Nagai (1973); Gebre Selassie 

et ai. (1985); Greenleaf (1986); Arteaga & Ortega {1986); Marchoux & Gebre 

Selassie (1989); Nagai (1993); Pasko (1993); Brioso et ai. (1996). Resultados 
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obtidos por estes autores estão relacionados na Tabela 3, comparados com os 

resultados obtidos no presente trabalho. 

As cultivares de pimentão Yolo Wonder, Yolo Y e Florida VR2 foram 

recomendadas por Gebre Selassie et ai. (1985) para classificação de PVY 

conforme a virulência em estirpes (O, 1 e 1-2}, além de possibilitar comparações 

entre estirpes originárias de várias regiões, o que permite sugerir com base nos 

resultados mostrados na Tabela 3, que o PVY denominado de estirpe m no 

Brasil se assemelha a classificação da estirpe 1-2. Boiteux et ai. (1996), 

também menciona que alguns estudos têm levado a concluir que PVY11 

representa um isolado de "potato virus Y", estirpe 1-2. Brioso et ai. (1996) 

levanta hipótese de que a estirpe Pvvrr1, se assemelha ao isolado de "potato 

virus Y" estirpe "RJ". Os resultados obtidos por este autor em cultivares 

diferenciais, concordando com resultados obtidos em nosso estudo. Segundo 

Arteaga & Ortega (1986), Pasko et ai. (1995) a relação entre estirpes cultivares 

de Capsicum, nem sempre corresponde com o observado e a evolução de 

estirpes menos virulentas, para estirpes mais virulentas tem sido observada na 

Espanha por Arteaga et ai. (1997), o que implica na classificação deste em uma 

nova estirpe. 



Tabela 1. Reação de cultivares de Capsicum, usados como diferenciais no estudo de PVY, originário de várias áreas 

geográficas. Piracicaba, SP. 2000. 

Cultivares de Capslcum PepMoV111 PepMoV121 Estirpes PVY131 Estirpes PVY14> Estirpes Pvv<21 PVY151 Estirpe PVY161 PVY171 

o 1 1-2 o 1 1-2 o 1 1-2 RJ f n m m 
Agronômico 10" IR - - + - - - + - T + + 

--�gronômico 8 . . + - - RH + - T + 
Avelar" . - + + + 

Casca Dur a + + 
Casca Grossa . + + + + 

CM 2258* 1 1 
1 + 

CM 334" . 
. - . . 

Delrel Belr . IR - . + . - - + 

Florida VRZ' + + . - + - - + - - + + 
Florida VR4" IR - . . + 
Híbrido PM4 . 

lkeda* - + + - - + + T T + 

Mª9da* + + 
_Margareth + 
Moura - + + - RH + T T 
Mvr10" -

. 

Mvr29" -
-

PI 152225* +T - + + RH - + - - -
-

>•-• ---·--- , .  _ _  , ..... , •• ,-•• Pl1!:e236 - - - + - RH + - - . 
- --��----Pl201232 + 

Pl264281 + - - + 
- +

Puerto Rico Wonder - + + - - - + + + + 
se 46252 + 

SCM334 + - - - . - RH - + + 
Serrano de veracruz 1 IR . - . . - - - - . 

Yolo A B ou L ECW + + + + 
YoloWonder" + + + + + + + + + + + 

Yolo Y (RPD10)* + + - + + - + + - + + + + + 

Fonte: 1 '1Cook, 1961; Greenleaf, 1986. 1"1Phyllís Himmal, dados não publicados. 1"1Gebre Selassie et ai., 1985; Marchoux e Gebre
Selassie, 1989. (4lArteaga e Ortega, 1986; (4lpasko, 1993. (5l Brioso et ai., 1996. (SlNagaí e Costa, 1972; Pahlen e Nagai, 1973; Nagai,
1993. <7l Reações observadas no presente estudo; *Cultivares utilizadas na experimentação. 
+ = suscetivel; - = resistente; RH = resposta heterogênea; T = tolerante; IR = resistência intermediária.

� 
(,) 
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As avaliações realizadas aos 17 e 29 dias após a inoculação, na 

determinação da reação da resistência de híbrido apresentaram o mesmo 

resultado. A Tabela 4 mostra somente os resultados obtidos aos 29 dias após a 

inoculação. Nesta avaliação o híbrido Acuaria e sua geração F2 apresentaram 

sintomas generalizados de mosaico nas folhas, demonstrando que este não 

possui resistência a PVY"1, apesar de ser descrito como resistente às estirpes 

de PVY européias. Possivelmente possui genes recessivos. Os híbridos Magali 

R e Nathalie não apresentaram nenhum sintoma sistêmico de infecção (Tabela 

4). Foram observados desenvolvimento de lesão local necrótica sobre o 

cotilédone inoculado com PVYm, nestes híbridos bem como em suas 

respectivas gerações F2 e F3. As lesões foram pequenas e seguidas de queda 

do cotilédone, assemelhando-se a uma resposta de hipersensibilidade. A 

hipersensibilidade é uma reação localizada, que é restrita as células que foram 

invadidas pelo patógeno ou células adjacentes a eles. A "localização" é 

considerada uma resposta de resistência à infecção do vírus (Fraser, 1990). 

Esta reação pode evitar a disseminação do vírus do local de inoculação para 

outras partes da planta, restringindo sua replicação (Ponz & Bruening, 1986). 

Muitas interações incompatíveis são controladas por genes de 

resistência à patogenicidade (Berger et ai., 1999). Provavelmente este 

mecanismo está associado com a resistência dos híbridos Magali R e Nathalie, 

que foram considerados livres de infecção, pelo teste DAS-ELISA e 

retroinoculação em cultivares suscetíveis. Respostas semelhantes foram 

observados por Dogimont et ai. (1996) na linha CM-334 inoculada com a estirpe 

1-2 de PVY, que induziram reações de hipersensibilidade. Este resultado

sugere que a resistência é controlada por um gene dominante, e que 

provavelmente o gene de resistência introduzido nestes híbridos comerciais 

pode ter sido derivado do CM-334. Segundo Ponz & Bruening (1986) a 

habilidade para desenvolver lesões locais necróticas parece ser controlada por 

um único gene dominante. Fraser (1990), sugere que a interação entre 

hospedeiro e "localização" do vírus é um fenômeno associado com alelos de 
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resistência dominante. 

Dados de segregação obtidos para reação à PVY11 (Tabela 4), não 

foram significativos (x2 < x2 0,05). A análise genética da resistência dos híbridos 

Magali R e Nathalie inoculados com PVYm foi realizada nas gerações F2 e F3 

dos respectivos híbridos. A reação da geração F2 obedeceu a proporção de 3 

plantas resistentes para 1 planta suscetível, indicando uma segregação 

independente para um único gene dominante. Entre as onze progênies F3 de 

Magali R e quatro progênies F3 de Nathalie, a relação de segregação 

observada para resistência a PVY11 (proporção de resistência e suscetibilidade) 

foram de O : 1, 1 : O e 3 : 1. São evidências claras de que nestes híbridos a 

resistência é dominante e a constituição genotípica dos híbridos originados do 

cruzamento de linhagens resistentes versus suscetíveis. 

As segregações observadas para as progênies F3 foram consistentes 

com os resultados obtidos em F2. Em muitos casos, a resistência de plantas a 

vírus está sob um controle genético simples, envolvendo um único gene 

dominante (Fraser, 1990). Sendo assim, pode ser avaliado qualitativamente 

pela presença ou ausência do vírus. A análise genética nestes casos foi 

simples, e resistência e suscetibilidade segregaram de um modo mendeliano 

indicando uma clara e evidente relação de dominância. 

Dois principais modelos genéticos de resistência às estirpes de PVY 

foram encontrados em Capsicum. Um modelo de resistência monogênica 

recessiva, sugerido por Cook & Anderson (1960) e Cook (1963) e uma teoria 

oligogênica combinando três genes independentes, um dominante e dois 

recessivos, proposta por Nagai & Costa (1972). Mais recentemente uma 

resistência monogênica dominante foi descrita em Capsicum annuum Serrano 

de Vera cruz por Palloix (1992), Pasko et ai. (1992) e Dogimont et ai. (1996). 

Assim os resultados observados estão de acordo com o modelo genético 

proposto por estes autores. 
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Tabela 4. Segregação para reação de híbridos comerciais de pimentão e suas 

gerações F2 e F3, inoculadas com potato vírus Y, estirpe m (PVY"'). 

Piracicaba, SP. 2000. 

Híbridos Gerações N.0 de Qlantas Proporção* x
2 

p 

R s (R:S) 

Acuaria F1 o 10 0:1 1,00 
Acuaria F2 o 68 0:1 1,00 
Magali R F1 67 o 1:0 1,00 
Magali R F2 453 142 3:1 0,41 0,52 
Magali R F3 28 o 1:0 1,00 
Magali R F3 28 10 3:1 0,04 0,85 
Magali R f3 19 1 1:0 0,05 0,82 
Magali R f3 15 8 3:1 1,17 0,28 
Magali R f3 9 4 3:1 0,23 0,63 
Magali R f3 24 3 3:1 2,77 0,10 
Magali R f3 29 o 1:0 1,00 
Magali R F3 10 3 3:1 0,03 0,87 
Magali R F3 o 13 0:1 1,00 
Magali R F3 43 13 3:1 0,10 0,76 
Magali R F3 43 21 3:1 2,08 0,15 
Nathalie F1 46 o 1:0 1,00 
Nathalie F2 496 161 3:1 0,09 0,77 
Nathalie f3 22 o 1:0 1,00 
Nathalie F3 14 2 3:1 1,33 0,25 
Nathalie F3 20 o 1:0 1,00 
Nathalie F3 o 15 0:1 1,00 
*Hipótese de segregação, proporção de plantas resistentes (R} para suscetíveis (S).

As cultivares Myr-10, Myr-29, as linhagens CM-334, Pl152225 e o 

híbrido CPC-6272 não apresentaram sintoma sistêmico de infecção a PVY"', 

durante a avaliação. Resultado confirmado pela retroinoculação em cultivares 

suscetíveis. Entretanto verificou-se virulência do vírus nos híbridos Amanda, 

Corteso W208, Dagmar, Elisa, Magali, Margarita, Monteiro, Quantum, Vivo 

W205 e nas cultivares Agronômico 1 OG, Delrey Bell, Florida VR2, Florida VR4, 

lkeda, Magda, Yolo Wonder e Yolo Y, pela sua alta suscetibilidade (Tabela 5), 

sendo o vírus recuperado em fumo Sunsum e Havana 425. 
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A resistência das cultivares Myr-10 e Myr-29, desenvolvidas por Hiroshi 

Watanabe, parece ser governada por um gene dominante, pois foi desenvolvido 

a partir do cruzamento do Híbrido PM4 com a cultivar suscetível Margareth. 

Possivelmente a resistência dominante do híbrido Magali R tem a mesma 

origem. De um modo geral a resistência dominante ao Pvvrr1, pode ser 

proveniente do gene Pvr4 do CM-334. O híbrido CPC-6272 comportou-se como 

Myr-10 e Myr-29. 

Tabela 5. Reação de híbridos, cultivares e linhagens de Capsicum a potato 

virus Y, estirpe m (Pvvrr1). Piracicaba, SP. 2000. 

Híbridos, Cultivares 
e linhagens 

Agronômico 1 OG 
Amanda 
CM-2258
CM-334
CPC-6272
CM-ESALQ
Corteso W208
Dagmar
Delrey Bell
Elisa
Florida VR2
Florida VR4
lkeda
Magali
Magda
Margarita
Monteiro
Myr-10
Myr-29
Pl152225
Quantum
VivoW205
YoloWonder 
YoloY 

N.º de plantas
R S 

O 10 
2 97 
2 42 
4 O 

6 O 
2 73 
O 14 
O 57 
O 10 
O 55 
O 10 
O 10 
1 63 

O 48 
O 34 
O 51 
O 22 

59 O 

66 O 
80 O 

1 44 
O 31 
O 51 

O 10 

Proporção de plantas resistentes (R} para suscetíveis (S}. 
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Criollo de Morelos 334 (CM-334) comportou-se como os híbridos 

Magali R e Nathalie, apresentado lesão no local de inoculação do vírus no 

cotilédone, seguido de queda do mesmo. A resistência em CM-334 foi descrita 

como monogênica e dominante por Palloix (1992); Pasko et ai. (1992); Boiteux 

et ai. (1996). Dogimont et ai. (1996) caracterizou a resistência da linha CM-334, 

como sendo controlada por um gene dominante, denominado de Pvr4, que 

confere resistência a todos as estirpes" de PVY e PepMoV (pepper mottle 

vírus). As lesões só foram observadas por estes autores, quando inoculados 

com estirpes de PVY 1-2. Assim os diferenciais resistentes mostraram-se tão 

efetivos contra PVY"1 quanto têm se mostrado para os estirpe 1-2, segundo a 

literatura. 

Híbridos resistentes selecionados inicialmente para estirpes de PVY e 

PepMoV, predominantes nos Estados Unidos da América (EUA), são também 

resistentes a estirpe PVY"1 que ocorre no Brasil, indicando que a resistência a 

estes vírus pode estar sob o controle do gene Pvr4. Este gene provavelmente 

confere resistência a outros potivirus. 

A genealogia dos híbridos tem sido mantida em segredo pelas 

empresas privadas de hortaliças. A descrição desses híbridos quanto a reação 

a PVY é genérica não ressaltando a especificidade da resistência a cada 

estirpe. Em diferentes espécies do mesmo gênero ou família, as fontes de 

resistência para algumas espécies de Potivirus podem ser as mesmas ou 

específicas para diferentes estirpes do mesmo vírus. Em vários exemplos, a 

resistência às viroses Potiviridae mostra-se específica a cada estirpe em 

particular. Por esta razão, um gene pode conferir resistência à uma estirpe, mas 

ser totalmente infectivo a outra estirpe do mesmo vírus. Muitos híbridos de 

pimentão com resistência a estirpes de PVY comuns na Europa, mostram-se 

suscetíveis a PVY"1. 

Décadas de cultivo de Myr-10, Myr-29, Magali R e Nathalie têm 

demonstrado que a resistência tem sido estável e possivelmente conferida pelo 

gene Pvr4. A resistência conferida por este gene difere do mecanismo de 
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resistência conferido pelo uso de genes recessivos, o qual suprime sintomas, 

mas permite a multiplicação do vírus e conseqüentemente seleciona para 

estirpes mais severas, que podem superar a resistência das cultivares 

existentes. Este foi o fato que marcou o declínio dos pimentões da série 

Agronômico, desenvolvidos pelo Dr. Hiroshi Nagai. 

No caso do gene Pvr4, a reação de hipersensibilidade impede a 

multiplicação do vírus e conseqüentemente a fonte de inóculo fica restrita a 

outros hospedeiros, principalmente as plantas invasoras. A maior dificuldade do 

uso de genes recessivos foi observada por várias décadas de cultivo de 

pimentões da série Agronômico, onde a seleção de estirpes parece ser mais 

rápida que a seleção plantas resistentes o que levou ao declínio na utilização 

destas cultivares. 

O uso de híbridos com resistência recessiva, principalmente nas 

regiões onde o clima é frio com na Europa é favorecido pela menor pressão de 

vetores e pela eliminação dos hospedeiros alternativos durante o inverno. 

Contudo o uso desses híbridos europeus não é viável nas condições tropicais, 

aonde a pressão virai é muito intensa e constante o ano todo. 

O conhecimento da resistência de híbridos F 1 a P'v'fTI é de extrema 

importância num programa de melhoramento de pimentão das empresas 

comerciais de sementes. Informações sobre a genealogia ou resistência a nível 

de híbrido F1 constitui uma das maneiras mais rápidas de conhecer suas 

estratégias e também de obter linhagens para desenvolvimento de híbridos 

superiores resistentes a viroses. 

4.4 Conclusões 

• A resistência dos híbridos comercias Magali R e Nathalie a P'v'fTI é

controlada por um gene dominante, resultante do cruzamento de

progenitores resistentes versus suscetíveis;
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• Híbridos considerados resistentes a PepMoV são também resistentes a

estirpe de PVYm;

• O mecanismo de resistência do gene dominante a Pvvm, bloqueia a

multiplicação do vírus no hospedeiro.
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5 CONCLUSÕES 

• A reação de resistência foi influenciada pela idade da planta e sua maior

expressão ocorreu na fase de 60 a 72 dias após a emergência (DAE);

• Reinger foi o híbrido mais resistente com um comportamento estável e

consistente;

• A reação da resistência nos híbridos Athenas e HE-212 é controlada por

dois genes dominantes e por um único gene dominante para Reinger. Os

híbridos comerciais resistentes a P. capsici são resultantes do

cruzamento de linhagens resistentes com outra suscetível.

• A resistência dos híbridos comercias Magali R e Nathalie a PVYm é

controlada por um gene dominante, resultante do cruzamento de

progenitores resistentes versus suscetíveis;

• Híbridos considerados resistentes a PepMoV são também resistentes a

estirpe de PVYm;

• O mecanismo de resistência do gene dominante a PVYm, bloqueia a

multiplicação do vírus no hospedeiro.



52 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANSANI, C.V.; MATSUOKA, K. Efeito de densidade de zoósporos e idade de 

mudas de pimentão ( Capsicum annuum) na infectividade de Phytophthora 

capsici. Fitopatologia Brasileira, v.7, p.263-268, 1983a. 

ANSANI, C.V.; MATSUOKA, K. lnfectividade e variabilidade de oósporos de 

Phytophthora capsici no solo. Fitopatologia Brasileira, v.8, p.137-146, 

1983b. 

ANSANI, C.V.; MATSUOKA, K. Sobrevivência de Phytophthora capsici no solo. 

Fitopatologia Brasileira, v.8, p.269-276, 1983c. 

ARROYO, R.; SOTO, M. J.; MARTÍNEZ-ZAPATER, J. M.; PONZ, F. lmpaired 

cell-to-cell movement of potato virus y in pepper plants carrying the yª (pr21
)

resistance gene. Molecular Plant-Microbe lnteractions, v.9, n.4, p.314-

318, 1996. 

ARTEAGA, M.L.; ANORÉS, M.A.; ORTEGA, R.G. New potato vírus Y pathotype 

in pepper. Capsicum and Eggplant Newsletter, v.16, p.85-86, 1997 

ARTEAGA, M.L.; ORTEGA, R.G. Biological characterization of PVY as isolated 

from pepper in Spain. ln: MEETING ON GENETICS ANO BREEDING ON 

CAPSICUM ANO EGGPLANT, 6., Zaragoza, 1986, 1986. p.183-188. 

BANJA, W.H. Herança de resistência em plantas adultas de Capsicum annuum 

a Phytophthora capsici leonian e teste de alelismo. Piracicaba, 1989. 6op. 

(Mestrado - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"/USP). 



53 

BARKSDALE, T.H.; PAPAVIZAS. G.C.; JOHNSTON, S.A. Resistance to foliar 

blight and crown rot of pepper caused by Phytophthora capsici. Plant 

Disease, v.68, n.6, p.506-509, 1984. 

BARTUAL, R., CARBONELL, E.A, MARSAL, J.I., TELLO, J.C., CAMPOS, T. 

Gene action in the resistance of peppers (Capsicum annuum) to 

Phytophthora stem blight (Phytophthora capsici L.). Euphytica, v.54, p.195-

200, 1991. 

BERGER, J.; HARFOLD, M.; BERGER, S.; BUCHENAUER, H. Cytological 

responses of susceptible and extremely resistant potato plants to inoculation 

with potato virus Y. Physiological and Molecular Plant Pathology, v. 55, 

p.143-150, 1999.

BOITEUX, L. S.; CUPERTINO, F. P.; SILVA, C.; DUSI, A N.; MONTE

NESHICH, D. C. Resistance to potato virus Y {pathotype 1-2) in Capsicum 

annuum and Capsicum chinense is controlled by two independent major 

genes. Euphytica, v.87, p.53-58, 1996. 

BOSLAND, P.W.; LINDSEY, D.L. A seedling screen for Phytophthora root rot of 

pepper, Capsicum annuum. Plant Disease, v.75, n.10, p.1048-1050, 1991. 

BOWERS, J.H.; MITCHELL, D.J. Relationship between inoculum level of 

Phytophthora capsici and mortality of pepper. Phyytopathology, v.81, n.2, 

p.178-184, 1991.

BRIOSO, P.S.T.; FERREIRA, M.A.; OLIVEIRA, D.E. Potato virus Y -

identificação de uma estirpe infectando naturalmente pimentão ( Capsicum 

annuum) e fonte de resistência. Fitopatologia Brasileira, v.21, n.2, p.226-

235, 1996. 

CAFÉ-FILHO, AC.; REIFSCHNEIDER, F.J.B. Resistência juvenil de pimentão a 

Phytophthora capísici. Fitopatologia Brasileira, v.1, p.295, 1986. 



54 

CARANTA, C.; LEFEBVRE, V.; PALLOIX, A Polygenic resistance of pepper to 

potyviruses consists of a combination of isolate-specific and broad-spectrum 

quantitative trait loci. Molecular Plant-Microbe lnteractions, v.1 O, n. 7, 

p.872-878, 1997.

CARANTA, C.; PALLOIX, A Both common and specific genetic factors are 

involved in polygenic resistance of pepper to severa! potyviruses. 

Theoretical and Applied Genetics, v.92, p.15-20, 1996. 

CASALI, V. W. D.; COUTO, F. A A Origem botânica de Capsicum. Informe 

Agropecuário, v.10
J. 

n.113, p.8-10, 1984. 

COOK, A A. Genetics of resistance in Capsicum annuum to two virus disease. 

Phytopathology, v.50, n.5, p.364-367, 1960. 

COOK, A.A A mutation for resistance to potato virus y in pepper. 

Phytopathology, v.51, n.8, p.550-552, 1961. 

COOK, A.A Genetics of response in pepper to three strains of potato virus Y. 

Phytopathology, v.53 p.720-722, 1963. 

COOK, A.A; ANDERSON, C. W. Multiple vírus disease resistance in a strain of 

Capsicum annuum. Phytopathology, v.49, n.4, p.198-201, 1959. 

COOK, A.A; ANDERSON, C.W. lnheritance of resistance to potato virus Y 

derived from two strains of Capsicum annuum. Phytopathology, v.50 p. 73-

75, 1960. 

CRISTINZIO, G.; ZEMA, V.; ERRICO, A; SACCARDO, F. lntroduction of 

resistance genes to Phytophthora capsici into cultivar of Capsicum annuum 

'Friariello'. ln: MEETING ON GENETICS ANO BREEDING ON CAPSICUM 

ANO EGGPLANT, 8., Rome, 1992, p.189-193. 



55 

CUPERTINO, F.P.; COSTA, C.L.; SILVA, AM.R. Transmissão de três estirpes 

do vírus Y da batata por Myzus nicotianae. Fitopatologia Brasileira. v.18, 

p.102-106, 1993.

DOGIMONT, C.; PALLOIX, A.; DAUBZE, A. M.; MARCHOUX, G.; SELASSIE, 

K. G.; POCHARD, E. Genetic analysis of broad spectrum resistance to

potyviruses using doubled haploid lines of pepper ( Capsicum annuum L. ).

Euphytica, v.88, p.231-239, 1996.

FERNÁNDEZ, M.C. Evaluacion de genotipos para resistencia a Phytophthora 

capsici Leonian en pimiento y aji ( Capsicum annuum). Agricultura Tecnica, 

v.48, n.4, p.359-362, 1988.

FRASER, R. S. S. The genetics of resistance to plant viruses. Annual Review 

of Phytopathology, v.28, p.179-200, 1990. 

GEBRE-SELASSIE, K.; MARCHOUX, G.; DELECLLE, B.; POCHARD, E. 

Variabilité naturelle des souches du virus Y de la pomme de terre dans les 

cultures de piment du sud-est de la France. Caractéristion et classification en 

pathotypes. Agronomie, v.5, n.7, p.621-630, 1985. 

GREENLEAF, W.H. lnheritance of resistance to tabbaco etch virus in Capsicum 

frutescens and in Capsicum annuum. Phytopathology, v.46 p.371-375, 

1956. 

GREENLEAF, W.H. Pepper breeding. ln: BASSET, M.J. (Ed.) Breeding 

vegetables crops. Westport: AVI Publ., 1986. p.67-133. 

JIANHUA, L.; YUHOONG, W. L. Y.; YEFANG, Z. Resistance to Phytophthora 

blight in hot pepper germoplasm. Capsicum and Eggplant Newsletter, 

v.17, p.64-65, 1998.



56 

KANNWISCHER, M.E; MITCHELL, D.J. Relationships of numbers of spores of 

Phytophthora parasitica var. nicotianae to infection and mortality of tobacco. 

Phyytopathology, v.71, p.69-73, 1981. 

KIM, Y. J.; HWANG, 8. K.; PARK, K. W. Expression of age-related resistance in 

pepper plants infected with Phytophthora capsici. Plant Disease, v. 73, n. 9, 

p.745-747, 1989.

KIMBLE, K.A.; GROGAN, R.G. Resistance to Phytophthora root in pepper. 

Plant Disease Reporter, v.44, n.11, p.872-873, 1960. 

KYLE, M.M.; PALLOIX, A. Proposed revision of nomenclatura for potyvirus 

resistance genes in Capsicum. Euphytica, v.97, p.183-188, 1997. 

LOTZ, I.M.P.; COSTA, C.P. Herança da resistência em Capsicum chinense a 

Phytophthora capsici. Horticultura Brasileira, v.9, n.1, p.43, 1991 (resumo). 

MARCHOUX, G.;GEBRE-SELASSIE, K. Variabilité des virus chez les solanées 

mara1cheres: consequence pour la rechercher de méthodes de lutte. 

Phytoma, v.404, p.49-52, 1989. 

MASUOKA, K. Melhoramento de pimentão e pimenta visando à resistência a 

doenças fúngicas. Informe Agropecuário, v.1 O, n.113, p.49-52, 1984. 

MASUOKA, K.; ANSANI, C.V. Doenças fúngicas de pimentão e pimenta. 

Informe Agropecuário, v.1 O, n.113, p.45-48, 1984. 

MASUOKA, K.; VANETTI, C.A.; COSTA, H.; PINTO, C.M.F. Doenças causadas 

por f ungos em pimentão e pimenta. Informe Agropecuário, v.18
.,_ 

n.184, 

p.64-66, 1996.

MASUOKA, K.; VANETTI, C.A.; MIZUBUTI, A Histopatologia ultra-estrutural de 

calos de pimentão resistente e suscetível a Phytophthora capsici. 

Fitopatologia Brasileira, v.18, n.4, p.494-501, 1993. 



57 

MATSUOKA, K; CASAL!, VW.O.; SARAIVA, T.R.C.B. Fontes de resistência a 

Phytophthora capsici em capsicum annuum. Fitopatologia Brasileira, v.9, 

p.193-201, 1984.

NAGAI, H. Melhoramento de pimentão (Capsicum annuum l.) visando 

resistência ao vírus Y. Horticultura Brasileira, v.1, n.2, p.3-9, 1983. 

NAGAI, H. Obtenção de variedades de pimentão resistente ao mosaico. 

Bragantia, v.27, p. 311-354, 1968. 

NAGAI, H. Pimentão, pimenta-doce e pimentas. ln: FURLANI, A.M.C.; VIÉGAS, 

G.P. (Ed.) O melhoramento de plantas no Instituto Agronômico. 

Campinas: IAC, 1993. v.1, p.276-294. 

NAGAI, H. Reação ao vírus Y dos cultivares de pimentão e pimenta 

recentemente introduzidos em São Paulo. Revista de Olericultura, v.15, 

p.247-248, 1975.

NAGAI, H. Viroses de pimentão e pimenta. Informe Agropecuário, v.1 O
J. 

n.113, 

p.52-54, 1984.

NAGAI, H.; COSTA, AS. Four new pepper varieties resistant to virus Y in Brazil. 

ln: MEETING ON GENETICS ANO BREEDING ON CAPSICUM, p.283-287, 

1972. 

NORTHCOTE, E. N. F. Potyvirus taxonomy potyviroses that affect 

solanaceeous crops. ln: BARNETT, O.W. (Ed.) Potyvurus taxonomy. New 

York: Springer-Verlag, 1992. p.221-222. (Archives of Virology, suppl. 5) 

ORTEGA, R. G.; ESPANOL, C. P. ZUEGO, J. C. Genetic relationships among 

four pepper genotypes resistance to Phytophthora capsici. Plant Breeding, 

v.108, p.118-125, 1992.



58 

ORTEGA, R. G.; ESPANOL, C. P.; A hypothesis to work on pepper breeding for 

Phytophthora capsící resistance. ln MEETING GENETICS ANO BREEDING 

ON CAPSICUM ANO EGGPLANT, 5., Plovdiv, 1983, p.165-170. 

ORTEGA, R. G.; ESPANOL, C. P.; ZUEGO, J. C. Respuesta dei pimiento a la 

inoculation com aislamientos de Phytophthora capsicí Leonian a diferentes 

temperaturas. lnvestigacion Agraria, Produccion y Proteccion 

Vegetales, Madrid, v.2, n.2, p.183-193, 1987. 

ORTEGA, R.G.; ESPANOL, C.P.; ZUECO, L.C. Genetics of resistance to 

Phytophthora capsici in the pepper line 'CM 334'. Plant Breeding, v.107, 

p.50-55, 1991.

PAHLEN, A.V.D.; NAGAI, H. Resistencia dei pimiento (Capsicum spp.) a 

estirpes predominantes dei virus 'Y' de la papa en Buenos Aires, el N.O. 

argentino y en el centro sur de Brasil. Revista de lnvestigaciones 

Agropecuarias. Serie 5, Patologia Vegetal, v.10, n.2, p.109-116, 1973. 

PALLOIX, A Disease of pepper and perspectives for genetic control. ln: 

EUCARPIA MEETING ON GENETICS ANO BREEDING ON CAPSICUM 

ANO EGGPLANT, 8., Rome, 1992. p.120-126. 

PALLOIX, A; DAUBEZE, A. M.; PHALY, T.; POCHARD, E. Breeding 

transgressiva lines of pepper for resistance to Phytophthora capsici in a 

recurrent selection system. Euphytica, v.51, p.141-150, 1990. 

PALLOIX, A; DAUBEZE, A. M.; POCHARD, E. Time sequences of root infection 

and resistance expression in an artificial inoculation method of pepper with 

Phytophthora capsici. Journal of Phytopathology, v.123, p.12-24, 1988a. 

PALLOIX, A; DAUBEZE, A M.; POCHARD, E. Phytophthora root rot of pepper 

influence of host genotype and pathogen strain on the inoculum density-



59 

disease severity relationships. Joumal of Phytopathology, v.123, p.25-33, 

1988b. 

PALLOIX, A; KYLE, M.M. Proposal revision of gene nomenclature for potyvirus 

resistance genes in Capsicum sp. Capsicum and Eggplant Newsletter, 

V, 14, p. 26-29, 1995. 

PASKO, P. A study on pepper resistance to potato virus Y (PVY). IAMZ. 

Zaragoza, 1993, 112p. 

PASKO, P.; ARTEAGA, M.L.; ORTEGA, R.G. Oifferent kinds of reactions to 

PVY 1-2 in Capsicum annuum L. cv. 'SCM 3334'. ln: MEETING ON 

GENETICS ANO BREEDING ON CAPSICUM ANO EGGPLANT, 8., Rome, 

1992. p.153-156. 

PASKO, P.; ARTEGA, M.L.; ORTEGA, R.G. A citoplasmically determined 

resistance to potato virus Y (PVY) in Capsicum annuum L. cv. Puerto Rico 

Wonder. ln: EUCARPIA MEETING ON GENETICS ANO BREEDING ON 

CAPSICUM ANO EGGPLANT, 9., Budapest, 1995. p.169-172. 

PEIXOTO, J.R.; MALUF, W.R.; CAMPOS, V.P. Avaliação de genótipos de 

pimentão quanto à resistência a Meloydogyne incognita (raça 2) e a 

Me/oydogyne javanica. Horticultura Brasileira, v.13, n.2, p.154-158, 1995. 

PONZ, F.; BRUENING, G. Mechanisms of resistance to plant viruses. Annual 

Review of Phytopatology, v.24, p.355-381, 1986. 

PROVIDENTI, R.; HAMPTON, R.O. Sources of resistance to viruses in the 

Potyviridae. ln: BARNETT, O.W. (Ed.) Potyvirus taxonomy. New York: 

Springer-Verlag, 1992. p.189-211. (Archives of Virology, suppl. 5) 

RAMALHO, M.; SANTOS, J.B.; PINTO, C.8. Genética na Agropecuária. 4ª Ed 

São Paulo: Globo, 1995.359p. 



60 

REGO, A.M.; REIFSCHNEIDER, F.J.B. Levantamento de grupos de 

compatibilidade de isolados de Phytophthora capsici, obtidos de abóbora 

(Cucurbita maxima x Cucurbita mochata), pimenta (Capsicum annuum) e 

pimentão (C. annuum). Fitopatologia Brasileira, v.7, p.55-61, 1982. 

REIFSCHNEIDER, F. J. B.; BOITEUX, L. S.; VEXHIA, P. T. D.; POULOS, J. M.; 

KURODA, N. lnheritance of adult-plant resistance to Phytophthora capsici in 

pepper. Euphytica, v.62, p.45-49, 1992. 

REIFSCHNEIDER, F.J.B.; CAFÉ-FILHO, A C.; REGO, A M. Factors affecting 

expression of resistance in pepper (Capsicum annuum) to blight caused by 

Phytophthora capsic1in screenig triais. Plant Pathology, v.35, p.451-456, 

1986. 

RILEY, M. K.; BOSLAND, P. W. Additional sources of resistance to verticillium 

wilt and Phytophthora root rot of Capsicum. Capsicum and Eggplant 

Newsletter, v.14, p.65-67, 1995. 

RISTAINO, J.B. lnfluence of rainfall, drip irrigation, and inoculum density on the 

development of Phytophthora root and crown rot epidemies and yield in bell 

pepper. Phytopathology, v.81, n.8, p.922-929, 1991. 

RISTAINO, J.B.; HORD, M.J.; GUMPERTZ, M.L. Population densities of 

Phytophthora capsici in field soils in relation to drip irrigation, rainfall, and 

disease incidence. Plant Disease, v. 76, n.1 O, p.1017 -1024, 1992. 

RISTAINO, J.B.; JOHNSTON, S.A. Ecologically based approaches to 

management of Phytophthora blight on bell pepper. Plant Disease, v.83, 

n.12, p.1080-1089, 1999.

SAINI, S. S.; SHARMA, P. P. lnheritance of resistance to fruit rot (Phytophthora 

capsici Leon.) and induction of resistance in bell pepper ( Capsicum annuum 

L.). Euphytica, v.27, p.721-723, 1978. 



61 

SALGADO, C.L., TOKESHI, H. Doenças das solanáceas. ln GALLI, F., coord. 

Manual de Fitopatologia, 2. Ed., São Paulo, Agronômica Ceres, 1980. v.2, 

p.497-570.

SCHLUB, R.L. Epidemiology of Phytophthora capsici on bell pepper. Joumal of 

Agricultural Science, v.100, p.7-11, 1983. 

SEQUEIRA, J. C. Técnicas serológicas e bio-moleculares de diagnóstico de 

vírus e de viróides em plantas. Summa Phytopathologica, v.18, p.79-110, 

1992. 

SMITH, P. G.; KIMBLE, K. A.; GROGAN, R. G.; MILLET, A. H. lnheritance of 

resistance in pepper to Phytophthora root rot. Phytopathology, v.57, n.4, 

p.377 -379, 1967.

SOTO, M.J.; LUIZ ARTEAGA, M. FERERES, A. PONZ, F. Limited of serological 

variability in pepper strains of potato vírus as revealed by analysis with 

monoclonal antibodies. Annales of Applied Biology, v.124, n.1, p.37-43, 

1994. 

SOUZA, R.J. de; CASAL!, VW.D. Cultivares de pimentão e pimenta. Informe 

Agropecuário, v.10, n.113, p.14-18, 1984. 

WALKER, S.J.; BOSLAND, P.W. lnheritance of Phytophthora root rot and foliar 

blight resistance in pepper. Joumal of American society Horticulture 

Science, v.12, n.1, p.14-18, 1999. 

WANG, Y.; WANG, M. lnheritance of resistance to phytophthora blight in fot 

pepper. Capsicum and Eggplant Newletter, v.15, p.61--62, 1996. 

ZEMA, V.; CRISTINZIO G.; ERRICO, A.; SACCARDO, F. Characterization of 

resistance to Phytophthora capsici in Capsicum Frutescens L. ln: MEETING 



62 

ON GENETICS ANO BREEDING ON CAPSICUM ANO EGGPLANT, 8., 

Rome, 1992, p.184-188. 

ZITTER, T.A.; COOK,A.A. lnheritance of tolerance to pepper virus in Florida. 

Phytopathology, v.63, p.1211-1212, 1973. 




