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RESUMO 

Neste trabalho foram comparados os valores de absorbância dos 

extratos, severidade dos sintomas e biomassa das plantas de abobrinha-de

moita (Cucurbita pepo L) cv. Caserta, de abóbora (C. moschata Duch.) cv. 

Menina Brasileira e de melancia (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai) 

cv. Crimson Sweet infectadas com três estirpes fracas (PRSV-W-1 J PRSV-W-2 

e PRSV-W-3) e uma estirpe severa (PRSV-W-C) do Papaya ringspot 

virus - type W (PRSV-W). As plantas-teste foram inoculadas em estádio 

cotiledonar e mantidas em condições de casa de vegetação. Aos 7, 14, 21, 

28 e 35 dias após a inoculação (DAI), amostras de discos foliares foram 

coletadas das plantas, maceradas em tampão PBS, na proporção de 

1:20 (p:v) e armazenadas a -20°C. Testes preliminares comparando as 

técnicas PTA-ELlSA ("Plate Trapped Antigen" - "Enzyme Linked Immunosorbent 

Assay") e DAS-ELISA ("Double Antibody Sandwich" - ELISA), realizados com 

diferentes concentrações do PRSV-W purificado, entre 32 e 4096 ng mL-1
, 
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mostraram alta correlação entre os valores de absorbância a 405 nm obtidos e 

as concentrações do vírus para os dois testes. Diante desse resultado, o PTA

ELISA foi adotado nos experimentos de estimativa da concentração viral. A 

severidade dos sintomas foi avaliada por uma escala dê notas de 1 (sem 

mosaico) a 5 (mosaico com bolhas, deformações foliares intensas e 

atrofiamento da planta). A biomassa da parte aérea das plantas foi avaliada 

através da pesagem das massas fresca e seca aos 40 DAI. Os resultados 

obtidos mostraram que as concentrações das estirpes fracas, baseadas nos 

valores de absorbância do PTA-ELlSA, foram menores do que a observada 

com a estirpe severa nas três espécies estudadas. Houve também uma 

variação nos picos de concentração virais das estirpes fracas e severa entre os 

dois experimentos realizados. As estirpes fracas não causaram sintomas de 

mosaico nas plantas-teste das três espécies estudadas (nota 1). A estirpe 

PRSV-W-C causou sintomas extremamente severos nas plantas de abobrinha

de-moita e melancia (nota 5) e sintomas relativamente fracos de mosaico nas 

plantas de abóbora 'Menina Brasileira' (nota 2). Os valores de biomassa das 

plantas de abobrinha-de-moita e melancia infectadas pelas estirpes fracas 

sofreram reduções que variaram de 1,7 % a 12,4 %, quando comparados aos 

das plantas sadias. Já os valores de biomassa das plantas infectadas pela 

estirpe severa sofreram reduções mais drásticas, variando de 29 % a 74 %. Os 

valores de biomassa das plantas de abóbora 'Menina Brasileira' infectadas com 

as estirpes fracas e severa foram ligeiramente superiores aos das plantas 

sadias. 



BIOMASS, ESTIMATEO VIRAl CONCENTRATION, ANO 

SYMPTOMATOlOGY OF CUCURBITS INFECTEO BY MllO 

ANO SEVERE STRAINS OF Papaya ringspot virus 

SUMMARY 

Author: DAVI ANDRADE PACHECO 

Adviser: Prof. JORGE ALBERTO MARQUES REZENDE 

The objective of this work was to compare symptom severity, 

biomass and absorbance values from the extracts of plants of zucchini squash 

(Cucurbíta pepo L) cultivar Caserta, long neck squash (G. moschata Duch.) cv. 

Menina Brasileira and watermelon (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai) 

cv. Crimson Sweet infected by three mild and one severe strains of Papaya 

ringspol vírus - type W (PRSV-W). Plants were inoculated at the cotiledonary 

stage, under greenhouse conditions. Samples of leaf disks were collected from 

the plants at 7, 14, 21, 28, and 35 days afier inoculation (DAI) and ground in 

PBS buffer (1 :20). Preliminary tests comparing two ELISA (Enzyme Linked 

Immunosorbent Assay) methods: PTA-ELlSA (Plate Trapped Antigen) and DAS

ELISA (Double Antibody Sandwich), using known concentration of purified 

PRSV-W, 32 to 4096 ng mL-1
, resulted in high correlation between the virus 

titers and the absorbancevalues at 405 nm. The PTA method was used in 

further experiments of estimated virus concentration. The severity of the 

symptoms was scored according to a scale of 1 (mild symptoms) to 5 (severe 
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mosaic, blisters, leaf malformation and stunting), and plants biomass evaluated 

by fresh and dry mass of the aerial part 40 DAI. Results indicated that the 

concentration of the mild strains, based on the absorbance values of PTA

ELISA, was lower than the coneentration of the common strain in ali 

species/cultivars. There was also a variation between the virus picks in the three 

species (DAI) in both experiments. The mild· strains did not cause mosaic in 

infected plants of zucchini squash, long neck squash and waterrnelon (score 1). 

Plants of zucchini squash and watermelon infected with the severe strain 

exhibited severe' mosaic symptoms (score 5), but only mild symptom was 

noticed in infected long neck squash plants (seore 2). The biomass values from 

zucchini squash plants infected by the mild strains showed 1,7 % to 12,4 % 

reduction, as compared to the healthy control. Biomass reduction varying from 

29 % to 74 % was found in plants from zucchini squash and watermelon infected 

by the severe strain. The biomass values from long neck squash 'Menina 

Brasileira' plants infected by the mild and severe strains were slightly superior to 

the values obtained with the healthy plants. 

\ 
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1 INTRODUÇÃO 

A família Cucurbitaceae é constituída por aproximadamente 80 

gêneros e mais de 800 espécies de plantas. Dentre essas, várias são de grande 

valor econômico na horticultura alimentar mundial. No Brasil, as espécies com 

maior expressão econômica pertencem aos gêneros Cucurbita (abóbora, 

abobrinha-de-moita e moranga), Cucumis (pepino, melão e maxixe), Citrullus 

(melancia), Sechium (chuchu) e Lagenaria (cabaça caxi). 

As cucurbitáceas em geral estão sujeitas a várias doenças causadas 

por vírus, como o mosaico amarelo da abobrinha, causado pelo Zucchini yellow 

mosaic virus (ZYMV), a clorose letal da abobrinha, causada pelo Zucchini lethal 

chlorosis virus (ZLCV) , entre outras. Além destas, uma virose comumente 

conhecida na lavoura como mosaico da abobrinha, mosaico da melancia, 

mosaico do melão, conforme a espécie de planta afetada (Yuki, 1990) e que 

causa redução drástica no limbo foliar, desenvolvimento e produção de frutos, 

vem sendo considerada das mais importantes. Essa doença é causada por uma 

espécie do gênero Potyvirus, família Potyviridae descrita na língua inglesa 

como "Papaya ringspot virus - type Watermelon" (PRSV-W) (Purcifull et a!., 

1984). 

Em função da dificuldade do controle do mosaico devido à ausência 

de cultivares resistentes da maioria das espécies e ineficiência do controle dos 

afídeos vetores por medidas químicas ou culturais, foram iniciados, na década 

de 90, trabalhos para estudar a viabilidade prática e econômica da 

premunização com estirpes fracas do PRSV-W como alternativa de controle 

dessa doença. Testes com plantas de abobrinha-de-moita (Cucurbita pepo, L.) 
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cv. Caserta, de abóbora (Cucurbita moschata Duch.) cv. Menina Brasileira e 

abóbora híbrida tipo Tetsukabuto (G. maxima Duch. ex Lam x G. moschata 

Duch.) mostraram que a premunização foi eficiente para o controle do mosaico 

em condições de casa de vegetação e de campo (Dias & Rezende, 2000; 

Rezende & Pacheco, 1998; Rezende et ai., 1999). Essa tecnologia já vem 

. sendo utilizada, em pequena escala, no controle dessa virose em plantios 

comerciais, permitindo ganhos significativos na produção. Embora a redução na 

produção final das plantas premunizadas seja conhecida e compreensível (Dias 

& Rezende, 2000; Rezende & Pacheco, 1998), não há trabalhos específicos 

sobre o efeito das estirpes fracas na biomassa das plantas, nem mesmo sobre 

sua concentração nos tecidos infectados. Em função disso, o presente trabalho 

teve como objetivos comparar os testes sorológicos PTA-ELlSA e DAS-ELISA 

quanto à sua funcionalidade na detecção de diferentes concentrações do 

purificado viral; estimar a concentração das estirpes fracas e severa do PRSV

W em extratos de tecidos de plantas infectadas de abobrinha-de-moita 

'Caserta', de abóbora 'Menina Brasileira' e melancia (Citrullus lanatus (Thunb.) 

Matsum. & Nakai) 'Crimson Sweet' em diferentes dias após a inoculação; e 

avaliar os sintomas e a biomassa dessas plantas após 40 dias da inoculação. 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

o Papaya ringspol virus - type W (PRSV-W) é uma espécie do 

gênero Potyvirus, da família Potyviridae. Suas partículas são alongadas, 

flexuosas, medindo de 760 - 800 nm de comprimento por 12 nm de diâmetro. O 

ácido nucléico é do tipo RNA, de fita simples, senso positivo. No citoplasma das 

células de tecidos infectados, esse vírus induz a formação de inclusões amorfas 

e cilíndricas do tipo IIcata-ventoll (Purcifull et aI., 1984; Van Regenmortel et aI., 

2000). 

O PRSV-W não passa pela semente das diferentes espécies de 

cucurbitáceas (Kurozawa & Pavan, 1997) e sua transmissão natural se dá por 

meio de afídeos, como Aphis craccivora Koch, A. gossypii Glover, Lypaphis 

erysimi Kaltenbach, Macrosiphum euphorbiae Thomas, Myzus persicae Sulzer, 

Toxoplera cilricidus Kirkaldy (Giampan & Rezende, 1999), sendo a relação 

vírus-vetor do tipo não persistente (Purcifull et aI., 1984). 

Embora o PRSV-W seja sorologicamente relacionado com o vírus do 

mosaico do mamoeiro (Papaya ringspol virus - type Papaya), ele não infecta 

plantas dessa frutífera (Purcifull et aI., 1984). 

Estudos recentes realizados por Yuki et aI. (2000) sobre ocorrência, 

distribuição e incidência relativa de cinco vírus que infectam cucurbitáceas em 

38 regiões produtoras no Estado de São Paulo, indicaram que das 605 

amostras testadas através do PTA-ELlSA, o PRSV-W e o ZVMVestavam 

presentes em 49,1 % e 24,8 % das amostras, respectivamente. O ZLCV, o 

Cucumber mosaíc vírus (CMV) e o Walermelon mosaíc virus - 2 (WMV-2) foram 
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detectados em 7,8; 6,0 e 4,5 % das 612, 497 e 423 amostras testadas, 

respectivamente. 

A presença do PRSV-W em cucurbitáceas também foi relatada no 

Distrito Federal (Cupertino et ai., 1974), além dos estados do Ceará (Lima & 

Vieira, 1992), Mato Grosso (Stangarlin et ai., 2001), Minas Gerais (Pavan et aI., 

1989), Pará (Albuquerque et aI., 1972), Rio de Janeiro (Kitajima et aI., 1984) e 

Rio Grande do Norte (Lima et aI., 1980). 

Os sintomas causados pela estirpe severa do PRSV-W nas plantas 

infectadas dependem da espécie de cucurbitácea. Geralmente, eles se iniciam 

por leve clorose e clareamento das nervuras, evoluindo para mosaico, formação 

de bolhas ou ilhas verdes mais escuras e deformações filiformes nas folhas. 

Além disso, o desenvolvimento das plantas pode ser severamente afetado 

(Prowidenti, 1996; Van Regenmortel et aI., 1962). As plantas infectadas têm 

sua produção reduzida tanto em qualidade como em quantidade, ou seja, o 

número e tamanho dos frutos são bem menores, podendo ainda estar 

manchados e deformados, reduzindo assim o seu valor comercial (Costa et ai., 

1972; George & Kring, 1971). 

Yuki et ai. (1991) mostraram que esta redução na produção pode 

estar, em alguns casos, diretamente relacionada com a época de infecção das 

plantas. Esses autores verificaram que as plantas de abobrinha-de-moita 

'Caserta' inoculadas aos 10 dias de idade com o PRSV-W tiveram uma redução 

de 99,7 %, tanto em número como em peso dos frutos. Quando inoculadas aos 

25 dias, a redução em número e em peso de frutos foi de 80,6 e 86,9 %, 

respectivamente. 

As tentativas de controle do PRSV-W incluem, de modo geral, a 

eliminação de hospedeiras contidas na vegetação espontânea próximas da 

área de plantio (lovisolo, 1980), programa de controle de afídeos com 

inseticidas (Wyman et aI., 1979; Yuki, 1990), pulverizações com óleos minerais 

e uso de substâncias reflectivas (Adlerz & Everett, 1968; Chalfant et aI., 1977; 

Yuki, 1990), uso de variedades resistentes ou tolerantes (Haja et aI., 1991; 
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Kuabara et aI., 1987; Oliveira, 1999) e premunização com estirpes fracas (Dias 

& Rezende, 2000; Rezende & Pacheco, 1997; Rezende et aI., 1994; Rezende et 

ai., 1999). 

A premunização baseia-se no fenômeno de proteção entre vírus, 

onde uma primeira estirpe presente na planta impede a manifestação de outras 

estirpes do mesmo vírus posteriormente inoculadas (Dodds, 1982). Quando a 

primeira estirpe inoculada é fraca, isto é, não afeta significativamente o 

desenvolvimento e a produção das plantas, esse fenômeno passa a ter valor no 

controle da virose. 

O uso da premunização de plantas com estirpes fracas para o 

controle do PRSV-W teve início com os trabalhos de Rezende et aI. (1994), que 

selecionaram duas estirpes fracas do vírus, denominadas PRSV-W-1 e PRSV

W-2, a partir de bolhas que aparecem nas folhas com mosaico em plantas 

infectadas pela estirpe severa. Trabalhos subseqüentes mostraram que essas 

estirpes fracas mantiveram-se relativamente estáveis quando transferidas 

sucessivamente para novas plantas de abobrinha-de-moita 'Caserta' em 

condições de casa de vegetação (Rezende & Pacheco, 1997). Avaliações em 

campo, realizadas com plantas de 'Caserta' inoculadas com essas duas 

estirpes fracas, mostraram um alto grau de proteção contra a estirpe severa do 

vírus. Além disso, as plantas premunizadas com as estirpes PRSV-W-1 e 

PRSV-W-2 tiveram um aumento de 511 e 633 %, respectivamente, na produção 

de frutos classificados como comerciais, quando comparadas à produção das 

plantas infectadas com a estirpe severa. Num segundo experimento, foi 

verificado um aumento de 327 % no número e 344 % no peso de frutos 

comerciais das plantas premunizadas (Rezende & Pacheco, 1998). 

Também foi estudado o efeito da premunização combinada com a 

tolerância da aboboreira cultivar Menina Brasileira no controle do mosaico e na 

produção das plantas em condições de campo. Avaliaram-se comparativamente 

as produções de plantas premunizadas, infectadas com a estirpe severa e sadia 

expostas à infecção natural (controle). As plantas premunizadas tiveram uma 
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produção média de frutos classificados como comerciais (peso) 33 % superior à 

daquelas naturalmente infectadas em campo. Quanto ao número de frutos 

comerciais, o aumento foi da ordem de 50 %. Esses resultados mostraram que 

a combinação da tolerância da 'Menina Brasileira' com a premunização com 

estirpes fracas do PRSV-W permitiu um melhor controle da doença com ganhos 

significativos na produção (Rezende et aI., 1999). 

Dias & Rezende (2000) demonstraram que a premunização com as 

estirpes PRSV-W-1 e PRSV-W-2 também foi eficiente no controle do mosaico 

em aboboreira híbrida tipo Tetsukabuto, resultando em ganhos quantitativos e 

qualitativos na produção. Em um primeiro experimento em campo, as plantas 

premunizadas produziram, aproximadamente, 2 vezes mais frutos por planta 

(peso) do que as infectadas com a estirpe severa do vírus. Qualitativamente, 

83,7 % dos frutos colhidos das plantas protegidas foram classificados como 

comerciais, enquanto as infectadas com a estirpe severa produziram somente 

25 % de frutos dessa categoria. Em um segundo experimento, o ganho na 

produção oferecido pela premunização foi semelhante ao do primeiro ensaio. 

Além disso, 97,1 % dos frutos colhidos das plantas protegidas foram 

comerciais, em contraste com 2,1 % de frutos dessa classe colhidos de plantas 

não protegidas, infectadas naturalmente com a estirpe severa do vírus. 

Embora a premunização tenha se mostrado uma alternativa viável 

para o controle do mosaico causado pelo PRSV-W, estudos complementares 

sobre a concentração viral nos tecidos das plantas, bem como o seu efeito na 

sintomatologia e na biomassa são necessários para consubstanciar o uso 

dessa tecnologia. 

Dentre os principais fatores que podem afetar a concentração viral e 

a expressão dos sintomas, estão a temperatura e a intensidade da luz 

(Bancroft, 1958; Dahal et aI., 1998; Matthews, 1991). Além destes fatores, 

também podem afetar aquelas variáveis a resistência ou tolerância das plantas 

(Devergne et aI., 1984; Hunger & Sherwood, 1985; Soler et aI., 1999) e a estirpe 

viral (Nishiguchi et aI., 1990; Van Vuuren et aI., 1993). 
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Foster & Webb (1965) avaliaram a concentração viral de plantas de 

melão (Cucumis melo L.) inoculadas com uma estirpe severa do PRSV-W em 

estádio cotiledonar e expostas às temperaturas de 18,3; 29,4 e 40,6 oCo Após 

42 dias da inoculação, extratos de discos retirados das plantas-teste foram 

inoculados em hospedeiro de lesão local, o que permitiu avaliar a concentração 

relativa do vírus nas amostras. Os resultados mostraram que os extratos de 

plantas infectadas e mantidas a 18,3 °C produziram 50 % mais lesões locais do 

que os daquelas a 40,6 oCo Também verificaram que as plantas mantidas à alta 

temperatura expressaram os sintomas mais rapidamente. Nestas plantas, 

porém, os sintomas regrediram com o passar do tempo, o que não ocorreu com 

as plantas dos demais tratamentos. 

Moyer et aI. (1985) compararam a resposta de genótipos de 

meloeiros suscetíveis e uma linhagem resistente 91213, infectados pela estirpe 

severa do WMV-2. A quantificação do vírus nos tecidos das plantas foi avaliada 

semanalmente, através dos valores de absorbância obtidos no DAS-ELISA e na 

contagem de lesões locais induzidas pelo WMV-2 em Chenopodium 

amaranticolor Coste & Reyn. A contagem indicou que o inóculo extraído da 

linhagem 91213 causou um número de lesões 10 a 20 % menor do que o 

daqueles extraídos dos genótipos suscetíveis. Os extratos da linhagem 

resistente apresentaram menores valores de absorbância ao longo de seis 

semanas de experimento, quando estes valores foram comparados aos obtidos 

com os extratos das linhagens suscetíveis. Os sintomas severos de cloroses 

internervais e manchas cloróticas nas folhas das plantas suscetíveis não foram 

os mesmos observados nas folhas mais velhas da linhagem 91213, que 

apresentaram apenas um leve mosqueado. 

Banik & Zitter (1990) compararam a concentração de duas estirpes 

do CMV, denominadas CMV-243 e CMV-241, em meloeiro através dos valores 

de absorbância obtidos no teste de PTA-ELlSA. Seus resultados mostraram 

que os extratos das plantas de melão infectadas pela estirpe CMV-243, 

considerada severa por causar maiores danos na produção, apresentaram 
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valores de absorbância mais elevados, além de as plantas apresentarem 

sintomas mais rapidamente (12 dias). Já as plantas infectadas pela estirpe fraca 

CMV-241 apresentaram sintomas mais tardiamente (18 dias) e os valores de 

absorbância foram inferiores aos obtidos com os extratos de plantas infectadas 

com a estirpe CMV-243. 

AI-Shahwan et aI. (1995) avaliaram a resposta de 12 cultivares de 

pepino (Cucumis sativus L.) ao ZVMV em condições de casa de vegetação, 

utilizando como parâmetros a expressão de sintomas e a altura das plantas, 

entre outros. Tomando-se como referência a cultivar Dina, resistente ao vírus e 

assintomática, as demais cultivares apresentaram sintomas com diferentes 

intensidades, até os extremamente severos. As cultivares que apresentaram 

sintomas severos tiveram redução na altura da ordem de 50 %, em relação à 

cultivar Dina. 

Lapidot et aI. (1997) usaram da sintomatologia e estimativa da 

concentração viral por DAS-ELISA na avaliação de plantas de pimentão 

(Capsicum annuum L.) sensíveis e tolerantes ao CMVem condições de casa de 

vegetação. A partir de uma semana de infecção, as plantas tolerantes 

mostraram sintomas de mosaico leve, regredindo, em geral, para 

assintomáticas em estádios mais tardios, o mesmo não acontecendo com a 

cultivar suscetível, que mostrou uma intensificação dos sintomas à medida que 

o tempo passou. Quanto à concentração viral, as linhagens tolerantes 

apresentaram valores de absorbância significativamente menores do que a 

variedade suscetível. Apesar destes resultados, não houve correlação entre 

tolerância e concentração viral. 



--- -, - -------

3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Plantas-teste 

Na realização deste trabalho foram utilizadas plantas de abobrinha

de-moita (Cucurbíta pepo L.) cv. Caserta, de abóbora (C. moschata Duch.) cv. 

Menina Brasileira, e de melancia (Cítrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai) 

cv. Crimson Sweet. Durante todo o tempo, estas foram mantidas em condições 

de casa de vegetação no Setor de Fitopatologia, . do Departamento de 

Entomologia, Fitopatologia e Zoologia Agrícola da ESALQ I USP. 

As semeaduras foram feitas em bandejas de isopor com 128 células, 

acrescidas de substrato orgânico Plantmax. As plantas, quando em estádio 

cotiledonar, foram transferidas individualmente para vasos de alumínio 

esterilizados, de 16 cm de altura por 14,5 cm de diâmetro de boca, cheios de 

uma mistura de terra com esterco de curral e areia, na proporção 2:1:1, 

previamente preparada e autoclavada durante 2 horas, a 121°C. Foram 

realizados dois experimentos, em épocas distintas, sendo o experimento I 

conduzido no período de Janeiro a Fevereiro e o experimento 11 conduzido no 

período de Junho a Julho de 2001. 

3.2 Estirpes do PRSV-W 

Foram utilizadas duas estirpes fracas do Papaya ringspot vírus - type 

W (PRSV-W), denominadas PRSV-W-1 e PRSV-W-2, selecionadas por 

Rezende et aI. (1994) a partir de bolhas das folhas de plantas de abobrinha-de

moita com mosaico; uma estirpe fraca selecionada de bolhas de folhas de 

melancia com mosaico, denominada PRSV-W-3 e uma estirpe do complexo 
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normal (severa) coletada de folhas de plantas de abobrinha-de-moita na região 

de Campinas (SP), denominada PRSV-W-C. As estirpes do vírus foram 

mantidas, separadamente, em plantas de abobrinha-de-moita lCasertal, em 

condições de casa de vegetação. Periodicamente, elas foram transferidas para 

plântulas da mesma espécie, através de inoculação mecânica. 

3.3 Inoculação mecânica 

Os inóculos das estirpes do PRSV-W foram obtidos de folhas jovens 

de plantas de abobrinha-de-moita, colhidas 15 dias após a inoculação, 

macerando-as em almofariz de porcelana, em presença de tampão de fosfato 

0,02 M, pH 7,0, acrescido de sulfito de sódio na mesma molaridade, na diluição 

de 1 :20 (p:v). As inoculações foram feitas nas folhas cotiledonares das plantas

teste, previamente polvilhadas com carbureto de silício ("carborundum"), grão 

320, friccionando-as com o pistilo já umedecido na solução de inóculo. Em 

seguida, as folhas foram lavadas com água para retirar o excesso de abrasivo e 

de inóculo. 

3.4 Purificação do PRSV-W 

A estirpe severa PRSV-W-C foi purificada a partir de plantas 

sintomáticas de abobrinha-de-moita lCasertal, de acordo com as metodologias 

descritas por Marinho & Kitajima (1989) e Novaes (1998), com algumas 

modificações. As folhas jovens (100 g) coletadas 15 dias após a inoculação, 

foram homogeneizadas em tampão fosfato 0,25 M, pH 7,5 contendo Na-EDTA 

0,01 M e 0,1% de ácido tioglicólico, na proporção 1:2 (p:v). O homogeneizado 

foi filtrado em gaze e centrifugado por 10 min a 1.460 g. Ao sobrenadante foram 

adicionados 1% de Triton X-100, 4% de Polietilenoglicol (PEG) e NaCI 0,1 M. 

Esta preparação foi agitada por duas horas e meia a 4°C. Em seguida, a 

preparação foi centrifugada por 15 min a 13.000 g. O precipitado foi dissolvido 

em tampão fosfato 0,25 M, pH 7,5 contendo MgCI2 0,01 M e centrifugado por 

uma hora e meia a 98.000 g. O precipitado foi dissolvido em tampão fosfato 
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0,01 M, pH 7,0 e a suspensão centrifugada por 10 min a 13.000 g. O 

sobrenadante resultante foi coletado e centrifugado por 16 horas a 28.900 g em 

um gradiente isopícnico de cloreto de césio (CsCI) a 15 %, colocado sobre um 

colchão (3 ml), também de CsCI a 53% (p:p), dissolvido em tampão fosfato 

0,05 M, pH 7,2. A banda virar resultante foi então coletada e dialisada em 

tampão fosfato 0,01 M, pH 7,0. A concentração do vírus foi estimada utilizando

se o valor de absorbância, medida em espectrofotômetro no comprimento de 

onda de 260 nm (A260), e o coeficiente de extinção de 2,4. O purificado foi 

armazenado a -20°C em tubos de 1,5 ml. A integridade das partículas 

purificadas também foi verificada em microscópio eletrônico de transmissão 

Zeiss EM 900 no NAP I MEPA, ESAlQ I USP. 

3.5 Purificação e conjugação da imunoglobulina G (lgG) 

A purificação da imunoglobulina G, para o DAS-ELISA, foi feita 

através da precipitação com solução saturada de sulfato de amônio e posterior 

passagem por coluna de cromatografia de troca iônica. O volume de 1 ml de 

antissoro policlonal contra o PRSV-W, existente no Setor de Fitopatologia, do 

Departamento de Entomologia, Fitopatologia e Zoologia Agrícola da ESAlQ, foi 

inicialmente diluído em 9 ml de água destilada. A seguir, sob agitação 

constante, foram lentamente adicionados 10 ml de solução de sulfato de 

amônio saturado. Essa mistura foi incubada por 60 min, à temperatura ambiente 

e, em seguida, centrifugada a 10.000 g por 10 mino O precipitado foi dissolvido 

em 2 ml de tampão "phosphate buffered saline"- PBS (KH2P04 0,015 M, NaCI 

0,14 M, Na2HP04 0,004 M, KCI 0,003 M, pH 7,4) e transferido para tubo de 

diálise com porosidade de 25 Â. Foi feita a diálise em PBS: água (1:1), a 4°C, 

com 3 trocas de tampão com intervalos de 6 horas. Após a diálise, a suspensão 

foi submetida a uma coluna de cromatografia de 10 cm preparada com DEAE 

celulose ("DEAE-Sephacel") e equilibrada com PBS: água (1:1), pH 7,8. Doze 

frações de 1 ml cada foram coletadas e suas absorbâncias à 280 nm foram 

determinadas em espectrofotômetro. A concentração da imunoglobulina G foi 
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calculada admitindo-se que a absorbância de 1,4 corresponde a 1 mg de IgG 

por mL (Almeida, 1995). A IgG purificada foi conservada em tubos de plástico, 

de 1,5 mL, em freezer a -20°C. 

A conjugação da enzima fosfatase alcalina (Sigma Tipo VII P-5521) 

com a IgG purificada foi feita misturando-se 400 ,...L de IgG com 1.000 unidades 

da enzima (200 ,...L). Após a incubação por 4 horas, à temperatura ambiente, foi 

feita a diálise em PBS: água (1:1), pH 7,8 a 4°C, com 3 trocas de tampão, em 

intervalos de 6 horas cada. Após a diálise, foi adicionada a solução de 

glutaraldeido 0,06 % e deixou-se descansar por 4 horas à temperatura 

ambiente. Após nova diálise, com três trocas de tampão, para a retirada do 

glutaraldeído, foi adicionada albumina de soro bovino (5 mg mL-1
). O produto 

final foi armazenado a 4°C, em tubo plástico de 1,5 mL. 

3.6 PTA-ELlSA 

O ELISA ("Enzyme Linked Immunosorbent Assay") do tipo PTA 

("Plate Trapped Antigen"), com algumas modificações da forma descrita por 

Mowat & Dawson (1987), foi realizado com o uso de antissoro policlonal contra 

o PRSV-W, existente no Setor de Fitopatologia, do Departamento de 

Entomologia, Fitopatologia e Zoologia Agrícola da ESALQ. O procedimento do 

PTA-ELlSA foi o seguinte: 100 JlL das amostras, diluidas 1:20 (p:v) em tampão 

PBS, foram colocados em placas de ELISA de 96 pocinhos, marca Costar. 

Cada amostra foi colocada em pocinhos duplicados e posteriormente incubadas 

por 16 horas a 5°C. Em seguida, as placas foram lavadas 3 vezes consecutivas 

com PBS-Tween (1L PBS + 0,5 mL Tween 20). A etapa seguinte envolveu a 

colocação de 100 JlL por pocinho do antissoro diluído (1:1000) em tampão Tris

HCI (Tris-HCI 0,2 M, NaCI 0,15 M, pH 7,2). As placas foram incubadas por 2 

horas a 37°C. Depois de lavadas como anteriormente, foi colocado o 

conjugado enzimático (SIGMA anti-rabbit IgG A-3687) diluído 1 :34.000 em 

tampão Tris-HCI. Após nova incubação por 2 horas a 37°C, as placas foram 
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lavadas 3 vezes. A seguir, foram colocados 1 00 ~L de p-fosfato de nitrofenil 

(SIGMA N-9389), diluído em tampão de dietanolamina pH 9,8 (0,6 mg mL-1), por 

pocinho. As placas foram incubadas por 30 minutos à temperatura ambiente, no 

escuro, onde ocorreu a reação enzimática. A absorbância de cada um dos 

pocinhos foi medida no leitor de ELISA, Metertech L 960, utilizando-se filtro de 

405nm. 

3.7 DAS-ELISA 

O ELISA tipo DAS ("Double Antibody Sandwich"). com algumas 

modificações da forma descrita por Clark & Adams (1977), teve o seguinte 

procedimento: 100 IJL de IgG contra o PRSV-W diluída em tampão carbonato 

(Na2C03 0,015 M, NaHC03 0,035 M, pH 9,6), na proporção de 5 ~g mL-1
, foram 

colocadas em cada um dos pocinhos das placas de ELISA, de 96 pocinhos, 

marca Costar e incubadas por 2 horas a 37°C. Em seguida, as placas foram 

lavadas 3 vezes consecutivas com PBS-Tween. As amostras foram colocadas 

em pocinhos duplicados e incubadas por 16 horas a 5°C. As placas foram 

lavadas novamente. Em seguida, foram adicionados 1 00 ~L da IgG conjugada 

com a fosfatase alcalina (Item 3.5) diluída 1:1250 em PBS-Tween. As placas 

foram novamente incubadas por 2 horas a 37°C. Depois de lavadas como 

anteriormente, foram colocados 100 IJL de p-fosfato de nitrofenil (SIGMA N-

9389), diluído em tampão dietanolamina pH 9,8 (0,6 mg mL-1
), por pocinho. Ao 

final, as placas foram incubadas à temperatura ambiente por 30 minutos, no 

escuro, onde ocorreu a reação enzimática. A absorbância de cada um dos 

pocinhos foi medida no leitor de ELISA, Metertech L 960, utilizando-se filtro de 

405 nm. 

3.8 Eficiência dos testes sorológicos PTA-ELlSA e DAS-ELISA para a 

estimativa de diferentes concentrações do PRSV-W purificado 

Padrões do PRSV-W purificado, nas concentrações de 32,64, 128, 

256, 512, 1024, 2048 e 4096 ng mL-1 foram diluídos, separadamente, em 
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extratos de folhas sadias de plantas de abobrinha-de-moita, de abóbora e de 

melancia, 1 :20 (p:v) em tampão PBS. Os padrões foram colocados em pocinhos 

duplicados nas placas de ELISA. As demais etapas dos testes PT A-ELISA e 

DAS-ELISA foram seguidas conforme descritos anteriormente. Foram 

realizadas 4 repetições de cada teste sorológico. Os valores de concentrações 

conhecidas do vírus e os respectivos valores de absorbância a 405 nm foram 

submetidos a uma análise de regressão linear múltipla. Também para fins 

comparativos, foram consideradas positivas as amostras que apresentaram 

leituras de absorbância duas vezes superiores às leituras obtidas com os 

extratos das plantas sadias (Sutula et ai., 1986). 

3.9 Estimativa da concentração das estirpes fracas e severa do PRSV-W 

nas plantas-teste 

Plantas de abobrinha-de-moita 'Caserta', de abóbora 'Menina 

Brasileira' e de melancia 'Crimson Sweet' , em estádio cotiledonar, foram 

submetidas, simultaneamente, aos seguintes tratamentos: a) plantas inoculadas 

com a estirpe PRSV-W-1, b) plantas inoculadas com a estirpe PRSV-W-2, c) 

plantas inoculadas com a estirpe PRSV-W-3, d) plantas inoculadas com a 

estirpe PRSV-W-C e e) plantas inoculadas apenas com tampão (controle). O 

delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, com 7 repetições. 

Cada parcela foi constituída por uma planta. Aos 7,14.21.28 e 35 dias após a 

inoculação (DAI), foram coletados três discos foliares de 0,8 cm de diâmetro, da 

primeira folha expandida abaixo do ponteiro de cada planta-teste, sendo dois 

discos da base e um da ponta das folhas. As mesmas plantas-teste foram 

utilizadas ao longo de todo o experimento, de forma que a cada 7 DAI, uma 

nova folha semi-expandida foi utilizada para a coleta dos discos. Os discos 

foram macerados e diluídos 1 :20 (p:v) em tampão PBS e armazenados em 

tubos de 1,5 ml, a -20°C, até a última data de coleta. Todas as amostras foram 

analisadas, conjuntamente. aos 35 DAI, pelo PTA-ELlSA, através das leituras 

médias de absorbância, nos dois experimentos I e 11. 
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3.10 Sintomatologia das plantas infectadas com as estirpes do PRSV-W 

Foi utilizada uma escala visual de notas para avaliar a severidade de 

sintomas causados pelas estirpes fracas e severa do PRSV-W nas plantas de 

abobrinha-de-moita 'Caserta', de abóbora 'Menina Brasileira' e de melancia 

'Crimson Sweet'. Foi dada nota 1 para plantas sem sintomas de mosaico, sem 

deformações foliares e bom desenvolvimento; nota 5 para aquelas exibindo 

sintomas severos de mosaico, com bolhas, deformações foliares intensas e 

atrofiamento da planta; e notas 2, 3 e 4 para sintomas intermediários entre os 

dois extremos (Rezende & Pacheco, 1998). 

3.11 Avaliação da biomassa da parte aérea das plantas-teste 

A avaliação da biomassa da parte aérea das plantas de abobrinha

de-moita 'Caserta', de abóbora 'Menina Brasileira' e de melancia 'Crimson 

Sweet' foi realizada aos 40 DAI. As plantas foram removidas dos vasos, 

cortando-as à altura do colo e logo em seguida pesadas individualmente em 

uma balança semi-analítica. A seguir, foram colocadas em sacos de papel com 

capacidade para 10 kg e armazenadas em estufa a 50°C por 10 dias. A massa 

seca foi obtida pesando-se as plantas na mesma balança. 

3.12 Análise estatística 

A análise dos valores de absorbância e da biomassa das 

plantas-teste foi feita por comparação entre médias através do "software" 

estatístico SAS (Statistical Analysis System) versão 6.11 (SAS, 1990), com a 

aplicação do teste de Tukey ao nível de 5 % de probabilidade após o teste F da 

análise da variância (Gomes, 1990). 
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4 RESULTADOS 

4.1 Eficiência dos testes sorológicos PTA-ELlSA e DAS-ELISA para a 

estimativa de diferentes concentrações do PRSV-W purificado 

As leituras de absorbância relacionadas com as concentrações 

conhecidas do PRSV-W purificado, em testes de PTA-ELlSA e DAS-ELISA, 

estão na Tabela 1. A análise dos dados mostrou valores de correlação (R) na 

faixa de 0,96 a 0,99 para o PTA-ELlSA e entre 0,96 e 0,97 para o DAS-ELISA. 

Considerando a alta correlação existente entre as concentrações 

conhecidas do vírus e os respectivos valores de absorbância para ambos os 

testes e devido à maior praticidade oferecida pelo PT A-ELISA, este foi 

escolhido para a estimativa da concentração viral dos extratos das plantas de 

abobrinha-de-moita 'Caserta', de abóbora 'Menina Brasileira' e de melancia 

'Crimson Sweet' infectadas pelas estirpes fracas e severa do PRSV-W, em 

diferentes dias após a inoculação (DAI). 
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Tabela 1. Valores médios de absorbância a 405 nm obtidos com concentrações 

conhecidas do PRSV-W purificado, diluídas em extrato de folhas 

sadias de abobrinha-de-moita 'Caserta', de abóbora 'Menina 

Brasileira' e de melancia 'Crimson Sweet', respectivamente, em testes 

de DAS-ELISA e de PTA-ELlSA. 

n9 de vírus Abobrinha-de-moita Abóbora cv. Menina Melancia cv. Crimson 
mL-1 cv. Caserta Brasileira Sweet 

DAS-ELISA PTA-ELlSA I DAS-ELISA PTA-ELlSA I DAS-ELISA PTA-ELlSA 

32 0,078 0,125 0,081 0,172* 0,084 0,140 

64 0,081 0,132 0,102* 0,176 0,088 0,165* 

128 0,103 0,152 0,140 0,186 0,101 0,186 

256 0,140* 0,191 0,175 0,219 0,141* 0,334 

512 0,148 0,218* 0,191 0,231 0,179 0,370 

1024 0,165 0,320 0,244 0,313 0,249 0,429 

2048 0,193 0,399 0,309 0,419 0,316 0,499 

4096 0,373 0,526 0,433 0,641 0,481 0,686 

controle (-)# 0,058 0,098 0,047 0,062 0,065 0,074 

R 0,96 0,96 0,97 0,96 0,96 0,99 

#Extrato de tecido fatiar sadio diluído 1 :20 (p:v). 

R = Correlação entre as concentrações e os valores de absorbância para cada teste. 

* = Linha de corte entre amostragem positiva {2 vezes o valor do controle sadio} e negativa. 

4.2 Concentração das estirpes fracas e severa do PRSV -W nas plantas

teste 

Os valores de absorbância dos extratos de tecidos de abobrinha-de

moita, de abóbora e de melancia infectadas com as estirpes fracas e severa do 

PRSV-W, obtidos nos testes de PTA-EUSA, estão apresentados nas Tabelas 2, 

3 e 4, respectivamente. Os resultados são dos experimentos I e 11. 
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No experimento I, com abobrinha-de-moita 'Caserta' (Tabela 2), 

verificou-se que os extratos das plantas infectadas com as estirpes fracas 

(PRSV-W-1, PRSV-W-2 e PRSV-W-3) apresentaram os maiores valores de 

absorbância aos 7 DAI. Já os extratos de plantas infectadas com a estirpe 

PRSV-W-C apresentaram os maiores valores de absorbância aos 14 DAI. A 

partir dos 28 DAI, de acordo com os padrões do teste, não foi possível a 

detecção das estirpes fracas, uma vez que os valores de absorbância dos 

extratos das plantas infectadas com estas estirpes foram inferiores a duas 

vezes o valor do controle sadio. Aos 35 DAI, de acordo com os padrões do 

teste, a estirpe severa não foi detectada nas plantas de abobrinha-de-moita. No 

experimento 11 (Tabela 2), os maiores valores de absorbância foram observados 

aos 21 DAI com os extratos das plantas de todos os tratamentos. Aos 35 DAI 

ainda foi possível estimar a concentração das diferentes estirpes do PRSV-W, 

uma vez que os valores de absorbância diferiram estatisticamente daquele 

obtido com os extratos das plantas sadias. 

Em abóbora 'Menina Brasileira', no experimento I (Tabela 3), os 

extratos das plantas infectadas apresentaram maiores valores de absorbância 

entre 7 e 14 DAI com as estirpes fracas e aos 14 DAI com a estirpe severa. A 

partir dos 21 DAI, houve uma queda acentuada da concentração viral, e as 

concentrações das estirpes fracas ficaram abaixo do nível detectável pelos 

padrões do teste. A partir dos 28 DAI, os valores de absorbância dos extratos 

das plantas infectadas com a estirpe severa também foram inferiores a duas 

vezes o valor de absorbância das plantas sadias. No experimento 11 (Tabela 3), 

apesar dos valores de absorbância terem apresentado ligeira variação ao longo 

do tempo, eles mostraram-se relativamente estáveis entre 14 e 35 DAI. 

Observou-se também que os valores médios de absorbância dos dois 

experimentos foram, em geral, menores do que os obtidos com os extratos de 

plantas de abobrinha-de-moita (Tabela 2) e melancia (Tabela 4) infectadas com 

as estirpes fracas e severa do PRSV-W. 
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Em melancia, no experimento I (Tabela 4), os extratos das plantas 

infectadas com as estirpes fracas e severa apresentaram maiores valores de 

absorbância aos 7 DAI. Aos 35 DAI o teste permitiu apenas a detecção da 

estirpe severa do PRSV-W, uma vez que os valores de absorbância dos 

extratos das plantas infectadas com as estirpes fracas ficaram abaixo do nível 

de detecção, quando comparados com o controle sadio. No experimento 11 

(Tabela 4), os maiores valores de absorbância para os extratos das plantas 

infectadas com as estirpes fracas foram obtidos aos 14 DAI. Já os extratos das 

plantas infectadas com a estirpe severa mostraram altos valores de 

absorbância entre 14 e 35 DAI. Em ambos os experimentos, a concentração da 

estirpe severa, estimada pelos valores de absorbância, foi sempre superior às 

das três estirpes fracas. Diferença semelhante foi observada em plantas de 

abobrinha-de-moita infectadas com as diferentes estirpes do PRSV-W (Tabela 

2). 
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Tabela 2. Valores médios de absorbância obtidos através do PTA-ELI SA, com 

extratos de plantas de abobrinha-de-moita 'Caserta' sadias e 

infectadas com estirpes fracas (PRSV-W-1, PRSV-W-2 e PRSV-W-3) 

e severa (PRSV-W-C), em diferentes dias após a inoculação (DAI), 

em dois experimentos independentes. 

Dias após a inoculação (DAI) 

Tratamentos 7 14 21 28 35 

Experimento I 

SADIAS 0,061 c# 0,065 c 0,065 c 0,062 b 0,068 b 

PRSV-W-1 0,298 b 0,195 b 0,207 b 0,072 b 0,067 b 

PRSV-W-2 0,339 b 0,214 b 0,253 b 0,090 b 0,057 b 

PRSV-W-3 0,366 b 0,233 b 0,274 b 0,099 b 0,058 b 

PRSV-W-C 0,440 a 0,613 a 0,540 a 0,225 a 0,096 a 

C.V. (%) 18,4 19,5 25,4 40,7 21,3 

F 46,9** 113,4** 44,7** 15,2** 7,9** 

Experimento 11 

SADIAS 0,091 a 0,103 c 0,099 b 0,102 c 0,095 c 

PRSV-W-1 0,082 a 0,327 b 0,459 a 0,248 b 0,170 bc 

PRSV-W-2 0,085 a 0,387 b 0,452 a 0,247 b 0,230 b 

PRSV-W-3 0,096 a 0,382 b 0,482 a 0,208 bc 0,213 b 

PRSV-W-C 0,091 a 0,483 a 0,541 a 0,507 a 0,407 a 

C.V. (%) 12,7 17,4 21,2 25,9 23,8 

F 15ns , 35,5** 20,2** 26,2** 27,6** 

#Colunas com letras distintas, entre os tratamentos de cada experimento, diferem entre si ao 

nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey ("snão significativo; **significativo a 1%). 

C.v.= coeficiente de variação. 
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Tabela 3. Valores médios de absorbância obtidos através do PTA-ELlSA, com 

extratos de plantas de abóbora 'Menina Brasileira' sadias e 

infectadas com·estirpes fracas (PRSV-W-1, PRSV-W-2 e PRSV-W-3) 

e severa (PRSV-W-C), em diferentes dias após a inoculação (DAI), 

em dois experimentos independentes. 

Tratamentos 

Experimento I 

SADIAS 

PRSV-W-1 

PRSV-W-2 

PRSV-W-3 

PRSV-W-C 

C.V. (%) 

F 

Experimento II 

SADIAS 

PRSV-W-1 

PRSV-W-2 

PRSV-W-3 

Dias após a inoculação (DAI) 

7 14 21 28 

0,057 d# 0,060 c 

0,117 c 0,155 bc 

0,176 b 0,201 b 

0,273 a 

0,176 b 

40,3 

9,8** 

0,064 b 

0,096 a 

0,083 a 

0,101 a 

0,224 b 

0,521 a 

32,1 

32,6** 

0,082 b 

0,161 a 

0,198 a 

0,202 a 

0,054 b 

0,079 b 

0,083 b 

0,068 b 

0,135 a 

33,3 

5,7** 

0,070 a 

0,077 a 

0,072 a 

0,078 a 

0,082 a 

17,3 

° 8ns , 

0,061 b 0,061 c 

0,200 a 0,173 b 

0,197 a 0,187 ab 

0,217 a 0,178 b 

35 

0,073 a 

0,069 a 

0,076 a 

0,065 a 

0,078 a 

7,6 

21 ns , 

0,049 c 

0,174 ab 

0,153 b 

0,144 b 

PRSV-W-C 0,110 a 0,214 a 0,288 a 0,227 a 0,229 a 

C.v. (%) 16,3 29,2 28,1 13,8 19,2 

F 9,8** 7,9** 15,3** 50,8** 28,2** 

'Colunas com letras distintas, entre os tratamentos de cada experimento, diferem entre si ao 

nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey (nsnão significativo; **significativo a 1%). 

C.V.= coeficiente de variação. 
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Tabela 4. Valores médios de absorbância obtidos através do PTA-ELlSA, com 

extratos de plantas de melancia 'Crimson Sweet' sadias e infectadas 

com estirpes fracas (PRSV-W-1, PRSV-W-2 e PRSV-W-3) e severa 

(PRSV-W-C), em diferentes dias após a inoculação (DAI), em dois 

experimentos independentes. 

Dias após a inoculação (DAI) 

Tratamentos 7 14 21 28 35 

Experimento I 

SADIAS 0,071 c# 0,067 c 0,078 c 0,084 b 0,093 b 

PRSV-W-1 0,386 b 0,202 b 0,228 b 0,272 b 0,152 b 

PRSV-W-2 0,390 b 0,272 b 0,161 bc 0,158 b 0,141 b 

PRSV-W-3 0,376 b 0,211 b 0,150 bc 0,161 b 0,117 b 

PRSV-W-C 0,583 a 0,558 a 0,342 a 0,414 a 0,338 a 

C.V. (%) 14,2 18,3 29,1 27,7 25,7 

F 88,6** 99,4** 22,0** 31,4** 35,0** 

Experimento 11 

SADIAS 0,074 a 0,082 c 0,071 c 0,075 d 0,072 c 

PRSV-W-1 0,078 a 0,399 b 0,308 b 0,266 c 0,277 b 

PRSV-W-2 0,077 a 0,439 ab 0,334 b 0,341 b 0,340 b 

PRSV-W-3 0,093 a 0,399 b 0,300 b 0,348 b 0,335 b 

PRSV-W-C 0,083 a 0,521 a 0,531 a 0,571 a 0,455 a 

C.V. (%) 17,5 18,2 16,3 25,2 12,2 

F 1,6n5 36,9** 62,7** 30,3** 98,5** 

#Colunas com letras distintas, entre os tratamentos de cada experimento, diferem entre si ao 

nfvel de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey (nsnão significativo; **significativo a 1%). 

C.V.= coeficiente de variação. 
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4.3 Sintomatologia das plantas infectadas com as estirpes do PRSV-W 

Os resultados das avaliações visuais dos sintomas exibidos pelas 

plantas de abobrinha-de-moita, de abóbora e de melancia, inoculadas com as 

estirpes fracas e severa do PRSV-W, aos 40 DAI, estão apresentados na 

Tabela 5 e ilustrados nas Figuras 1, 2 e 3. A taxa de infecção das plantas com 

as diferentes estirpes, nos dois experimentos, foi de 100%. 

As plantas de abobrinha-de-moita 'Caserta' e de melancia 'Crimson 

Sweet' infectadas apresentaram comportamento semelhante em relação à 

severidade dos sintomas causados pela estirpe severa do PRSV-W (nota 5). Já 

as plantas de abóbora 'Menina Brasileira' apresentaram um mosaico leve, sem 

deformação foliar (nota 2), quando infectadas com a estirpe severa do vírus. As 

plantas de abobrinha-de-moita, de abóbora e de melancia não mostraram 

sintomas de mosaico quando infectadas com as três estirpes fracas do PRSV

W (nota 1), aos 40 DAI. 
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Tabela 5. Freqüência de plantas de abobrinha-de-moita 'Caserta', de abóbora 

'Menina Brasileira' e de melancia 'Crimson Sweet' infectadas com 

as estirpes fracas (PRSV-W-1, PRSV-W-2 e PRSV-W-3) e severa 

(PRSV-W-C) em função das notas de severidade dos sintomas 

foliares aos 40 dias após a inoculação. 

N° de plantas em relação às notas de 
severidade de sintomas 

Tratamentos N° de plantas 

PRSV-W-1 
PRSV-W-2 
PRSV-W-3 
PRSV-W-C 

PRSV-W-1 
PRSV-W-2 
PRSV-W-3 
PRSV-W-C 

PRSV-W-1 
PRSV-W-2 
PRSV-W-3 
PRSV-W-C 

inoculadas* 1** 2 3 

14 
14 
14 
14 

14 
14 
14 
14 

14 
14 
14 
12 

Abobrinha-de-moita 'Caserta' 

14 
14 
14 

Abóbora 'Menina Brasileira' 

14 
14 
14 

14 

Melancia 'Crimson Sweet' 

14 
14 
14 

*Total de plantas dos dois experimentos. 

4 5 

14 

12 

**1 = sem sintoma a 5 = mosaico severo com bolhas, deformações foliares intensas e 

atrofiamento da planta. 



Figura 1 - Folhas de abobrinha-de-moita 'Caserta' sadia (esquerda), 
infectadas com as estirpes fraca PRSV-W-1 (centro) e 
severa PRSV-W-C (direita), aos 40 dias após a inoculação. 

Figura 2 - Folhas de abóbora 'Menina Brasileira' sadia (esquerda), 
infectadas com as estirpes fraca PRSV-W-1 (centro) e 
severa PRSV-W-C (direita), aos 40 dias após a inoculação. 

Figura 3 - Folhas de melancia 'Crimson Sweet' sadia (esquerda), 
infectadas com as estirpes fraca PRSV-W-1 (centro) e 
severa PRSV-W-C (direita), aos 40 dias após a inoculação. 

25 
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4.4 Biomassa da parte aérea das plantas-teste 

Os resultados da avaliação da biomassa da parte aérea das plantas 

de abobrinha-de-moita 'Caserta', abóbora 'Menina Brasileira' e melancia 

'Crimson Sweet', dos experimentos I e li, estão apresentados na Tabela 6. 

Observou-se, em 'Caserta', que as plantas infectadas com as estirpes fracas 

PRSV-W-1 PRSV-W-2 e PRSV-W-3 tiveram seus valores de biomassa 

ligeiramente reduzidos e, em alguns casos, estatisticamente distintos daqueles 

das plantas sadias. Tomando como base a média dos valores de massas 

frescas das plantas infectadas com as estirpes fracas e os valores de massas 

frescas das plantas infectadas com a estirpe severa e comparando-os com os 

das plantas sadias, verificou-se, no experimento I, que as estirpes fracas e 

severa causaram reduções de 8,9 % e 29 %, respectivamente, na biomassa 

das plantas de 'Caserta'. Já no experimento 11, foram observadas reduções de 

12,4 % e 33,8 % na biomassa das plantas infectadas com as estirpes fracas e 

severa, respectivamente. 

Em abóbora 'Menina Brasileira', nos experimentos I e 11, os valores 

de biomassa obtidos para as plantas infectadas com as estirpes fracas e severa 

não diferiram estatisticamente dos obtidos com as plantas sadias. No 

experimento I, constatou-se que as estirpes fracas causaram uma redução da 

biomassa da ordem de 0,3 %. Já as plantas infectadas com a estirpe severa 

apresentaram valores de biomassa 4,9 % superiores à daquelas sadias. No 

experimento 11, as biomassas das plantas infectadas com as estirpes fracas e 

severa foram 19,2 % e 7,2 %, respectivamente, superiores à daquelas das 

plantas sadias. 

Em melancia 'Crimson Sweet' , os valores de biomassa das plantas 

infectadas com as estirpes fracas também foram estatisticamente semelhantes 

aos valores obtidos com as plantas sadias, nos dois experimentos. As plantas 

infectadas com a estirpe severa apresentaram valores de biomassa 

estatisticamente distintos dos demais tratamentos. No experimento I foi 

verificado que as plantas infectadas com as estirpes fracas tiveram uma 
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redução da biomassa da ordem de 1,7 % em relação às plantas sadias. No 

caso das plantas infectadas com a estirpe severa a redução na biomassa foi de 

52,6 % em relação à daquelas sadias. No experimento " verificou-se que as 

estirpes fracas e severa causaram reduções na biomassa das plantas da ordem 

de 7,8 % e 74,2 %, respectivamente. 

Tabela 6. Médias das massas fresca (MF) e seca (MS) da parte aérea de plantas 

de abobrinha-de-moita 'Caserta', abóbora 'Menina Brasileira' e 

melancia 'Crimson Sweet' sadias e infectadas com as estirpes fracas 

(PRSV-W-1, PRSV-W-2 e PRSV-W-3) e severa (PRSV-W-C), aos 40 

dias após a inoculação, em dois experimentos independentes. 

Abobrinha-de-moita Abóbora cv. Menina Melancia cv. Crimson 
cv. Caserta Brasileira Sweet 

Tratamentos M F M S M F M S M F M S 

Experimento I 

SADIAS 
PRSV-W-1 
PRSV-W-2 
PRSV-W-3 
PRSV-W-C 
C.V. (%) 
F 

Experimento 11 

SADIAS 
PRSV-W-1 
PRSV-W-2 
PRSV-W-3 
PRSV-W-C 
C.V. (%) 
F 

257,5 a# 28,6 ab 345,2 a 30,5 a 222,3 a* 23,3 a 
210,4 ab 22,1 b 331,0 a 30,2 a 217,5 a 20,6 a 
243,2 a 27,6 ab 347,2 a 32,1 a 223,3 a 22,3 a 
249,7 a 30,2 a 354,0 a 32,6 a 215,0 a 21,4 a 
182,7 b 17,3 c 362,3 a 36,8 a 105,4 b 10,7 b 

14,0 17,7 10,5 14,1 20,6 24,4 
6,6** 10,0** O 3ns , 13ns , 11,1** 7,8** 

295,6 a 36,5 a 154,7 a 12,5 a 164,2 a 14,1 a 
263,5 ab 26,9 b 172,0 a 13,1 a 149,8 a 11,6 a 
231,2 b 22,4 b 177,8 a 14,8 a 164,4 a 13,8 a 
282,1 ab 24,4 b 203,5 a 17,0 a 139,9 a 12,6 a 
195,5 c 14,8 c 165,8 a 13,5 a 42,4 b 3,8 b 

15,2 22,1 18,4 23,6 32,5 41,1 
74** 133** O 5ns O 8ns 28** 24** J , , , , , 

#Colunas com letras distintas, entre os tratamentos, diferem entre si ao nivel de 5% de 

probabilidade pelo teste de Tukey (nSnão significativo; **significativo a 1%). 

C.V.= coeficiente de variação. 



5 DISCUSSÃO 

No presente trabalho, ambos os testes sorológicos, PTA-ELlSA e 

DAS-ELISA, mostraram uma correlação direta e altamente significativa entre os 

valores de absorbância e as concentrações conhecidas do purificado do 

PRSV-W. 

Segundo Clark (1981), os valores de absorbância em testes de 

ELISA podem ser utilizados para mostrar concentrações comparativas de 

antígeno em diferentes tecidos de plantas. No entanto, não dão a indicação da 

relação proporcional, permitindo apenas supor que os altos valores de 

absorbância resultam de maiores concentrações de antígeno. Estes resultados, 

de acordo com esse autor, seriam mais informativos se acompanhados de 

valores mostrando a relação proporcional entre absorbância e concentração de 

antígeno para cada sistema. Esse fato foi constatado no presente estudo, onde 

os valores de correlação (R) entre as concentrações conhecidas do PRSV-W 

(32 a 4096 ng mL-1
) e os valores de absorbância a 405 nm foram superiores a 

0,96. Isso ocorreu de forma semelhante para os dois testes sorológicos (Tabela 

1). Além disso, constatou-se que os valores de absorbância obtidos com os 

extratos de plantas infectadas com as estirpes fracas e severa do PRSV-W, nos 

dois experimentos (Tabelas 2, 3 e 4), ficaram na faixa dos valores de 

absorbância das diferentes concentrações do purificado vira!. Isso pode 

fornecer uma idéia da concentração aproximada das diferentes estirpes do 

PRSV-W nos tecidos das plantas de abobrinha-de-moita, abóbora e melancia. 

Lommel et aI. (1982), ao compararem estes dois testes sorológicos 

para a detecção do Camatíon mottle vírus e do Camatíon ringspot vírus, 
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impuseram restrições ao PTA-ELlSA como ferramenta de quantificação viral. 

Segundo os autores, o PTA-ELlSA difere fundamentalmente do DAS-ELISA na 

etapa em que o antígeno é ligado à superfície de poliestireno dos pocinhos da 

placa. A quantificação seria então afetada porque haveria uma competição 

entre as proteínas da planta e as do vírus pela ligação na superfície de 

poliestireno, o que não acontece com o DAS-ELISA, uma vez que na etapa 

inicial, a de cobertura dos pocinhos da placa, é feita com a IgG. Segundo Van 

Regenmortel & Dubbs (1993), isto assegura que o antígeno seja capturado de 

forma que previna sua desnaturação pela direta adsorção à placa. Do ponto de 

vista prático, entretanto, o PTA-ELlSA é o mais recomendado, pois não há a 

necessidade da purificação e conjugação da imunoglobulina G (lgG), típicas do 

DAS-ELISA, de forma que um conjugado genérico e comercial pode ser 

utilizado sem restrições (Clark, 1981). 

Como no presente estudo os testes de PTA e DAS-ELISA 

mostraram-se semelhantes para a estimativa da concentração do PRSV-We 

considerando-se a maior simplicidade do PTA-ELlSA, adotou-se esse método 

para estimar a concentração das estirpes fracas e severa do vírus em plantas 

de abobrinha-de-moita, de abóbora e de melancia sem, todavia, converter os 

valores para I-Ig de vírus por g de tecido, como adotado por Cardin et aI. (1983), 

Devergne et aI. (1984) e Novaes & Rezende (1999). 

Três aspectos chamam a atenção no estudo comparativo das 

estirpes fracas e severa do PRSV-W em plantas de abobrinha-de-moita, 

abóbora e melancia. O progresso das concentrações em função do tempo e da 

época do experimento, as diferenças quantitativas entre estirpes fracas e 

severa em função da espécie e o efeito dessas estirpes no fenótipo e na 

biomassa das plantas. É bom lembrar que uma reação no teste de PTA-ELlSA 

foi considerada positiva quando o valor médio de absorbância da amostra 

testada foi maior que duas vezes a absorbância do extrato da planta sadia 

(Sutula et aI., 1986). De uma maneira geral, constatou-se que no experimento I 

as três espécies permitiram uma rápida multiplicação das estirpes fracas e 
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severa, de modo que concentrações significativas foram detectadas logo aos 7 

DAI. Três semanas mais tarde (28 DAI), as concentrações das diferentes 

estirpes reduziram drasticamente, não sendo detectadas pelo teste de PTA

ELISA, especialmente em abobrinha-de-moita 'Caserta' e abóbora 'Menina 

Brasileira', exceto a estirpe severa em abobrinha-de-moita, cuja concentração 

foi reduzida a nível não detectável somente aos 35 DAI. Em melancia, a 

redução mais evidente na concentração das estirpes fracas ocorreu aos 35 DAI. 

No experimento 11, concentrações significativas das estirpes fracas e severa só 

foram detectadas nas três espécies a partir dos 14 DAI (Tabelas 2, 3 e 4). 

Essa variação no progresso das concentrações das estirpes do 

PRSV-Wem cada espécie, entre os experimentos I e 11, pode ter direta relação 

com as condições ambientais impostas pela casa de vegetação. Dentre as 

variáveis ambientais, provavelmente a temperatura foi o principal fator que 

influenciou a concentração das estirpes do PRSV-W, nas três espécies de 

cucurbitáceas. A ocorrência de picos de concentração das estirpes do PRSV-W 

logo aos 7 DAI no experimento I pode estar associada às temperaturas 

geralmente mais elevadas e dias mais longos comuns nos meses de Janeiro e 

Fevereiro que podem ter acelerado o desenvolvimento das plantas-teste, 

resultando numa replicação mais rápida das estirpes do vírus. Já as 

temperaturas mais baixas e os dias mais curtos, típicos dos meses de Junho e 

Julho, podem ter retardado o desenvolvimento das plantas-teste do 

experimento 11 e influenciado nos picos de concentração viral, que ocorreram a 

partir dos 14 DAI. Esse efeito da temperatura nos picos de concentração viral 

corrobora com os trabalhos de Bancroft & Pound (1956) com o Tobacco mosaic 

vírus em fumo e tomate e Cheo & Pound (1952) com o Cucumber vírus 1 em 

espinafre, que observaram picos de concentração viral logo nos primeiros dias 

de infecção nas plantas expostas às temperaturas mais altas e picos mais 

tardios para as plantas expostas às temperaturas mais baixas. 

Outros trabalhos, como o de Foster & Webb (1965) com cinco vírus 

de cucurbitáceas, entre eles o PRSV-W (WMV-1), de Pound & Helms (1955) 
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com o Potato vírus X em fumo, de Dahal et aI. (1998) com o Banana streak 

badnavírus em banana e de Bancroft (1958) com o Squash mosaíc vírus em 

abóbora e abobrinha-de-moita constataram que temperaturas mais baixas 

também favoreceram o maior acúmulo desses vírus nas plantas-teste. No 

presente estudo, entretanto, não foram observadas diferenças significativas nas 

concentrações das diferentes estirpes do PRSV-W em função da época do 

experimento, provavelmente porque as diferenças de temperatura entre os dois 

experimentos não foram tão acentuadas como as dos experimentos daqueles 

investigadores. 

O segundo aspecto de importância foi as menores concentrações 

das estirpes fracas PRSV-W-1, PRSV-W-2 e PRSV-W-3 quando comparadas à 

estirpe severa, principalmente em plantas de abobrinha-de-moita e de melancia. 

Banik & Zitter (1990), trabalhando com estirpes fraca e severa do CMVe seu 

efeito na transmissibilidade por vetores, constataram que a estirpe severa 

mostrou uma maior concentração nas plantas de melão e uma maior taxa de 

transmissão por afídeos, quando comparada com a estirpe fraca. No caso da 

abóbora 'Menina Brasileira', as diferenças entre as concentrações das estirpes 

fracas foram, no geral, menos acentuadas do que as observadas nas outras 

duas espécies, além disso, a estirpe severa do PRSV-W também atingiu 

concentrações bem inferiores às constatadas em abobrinha-de-moita 'Caserta' 

e melancia 'Crimson Sweet' (Tabelas 2, 3 e 4). Essa menor concentração do 

vírus pode estar associada com a aparente resistência à replicação oferecida 

pela abóbora 'Menina Brasileira'. 

Quanto ao terceiro aspecto, a infecção com a estirpe severa PRSV

W-C afetou significativamente o fenótipo e o desenvolvimento das plantas de 

abobrinha-de-moita e melancia. Por outro lado, houve apenas uma ligeira 

redução dos valores das biomassas das plantas dessas espécies quando 

infectadas com as estirpes fracas PRSV-W-1, PRSV-W-2 e PRSV-W-3. Neste 

caso, a redução de aproximadamente 10 %. Trabalhos de campo também já 

relataram uma redução, da ordem de 10 %, na produção total de frutos em 
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plantas de abobrinha-de~moita 'Caserta' e de abóbora híbrida tipo Tetsukabuto 

premunizadas com as estirpes PRSV-W-1 e PRSV-W-2 (Dias & Rezende, 2000; 

Rezende & Pacheco, 1998). Outros autores também relataram uma redução na 

produção de plantas premunizadas com estirpes fracas de outros vírus, como a 

de 11 % por Lecoq et aI. (1991) com a estirpe ZYMV-WK em abobrinha-de

moita e a de 15 % por Montasser et aI. (1998) com a estirpe CMV-S em melão. 

Nenhum dano significativo foi observado tanto visualmente quanto 

pelos valores de massas fresca e seca das plantas de abóbora 'Menina 

Brasileira' infectadas pelas estirpes fracas e severa do PRSV-W. Isso 

provavelmente se deve à conhecida tolerância da abóbora 'Menina Brasileira' 

ao mosaico causado pelo PRSV-W (Kuabara et aI., 1987). Apesar de não afetar 

significativamente o fenótipo e a biomassa da abóbora 'Menina Brasileira', a 

tolerância desta ao mosaico pode ou não estar correlacionada com a 

resistência oferecida à replicação pelo PRSV-W, pois segundo Cooper & Jones 

(1983) nem sempre a concentração do vírus está diretamente relacionada com 

a tolerância à doença. Esse fato pode ser comprovado no trabalho de Lapidot et 

aI. (1997) que não encontraram correlação entre tolerância de plantas de 

pimentão ao mosaico causado pelo CMV e a concentração do vírus nas 

plantas. O mesmo foi relatado por Anderson et aI. (1996) ao estudarem a 

tolerância de caupi ao Blackeye cowpea mosaic viruse ao CMV. 



6 CONCLUSÕES 

1) A correlação entre as concentrações conhecidas do PRSV-W purificado foi 

diretamente proporcional aos valores de absorbância (Atos) e altamente 

significativa para os testes PT A-ELISA e DAS-ELlSA. 

2) A concentração das estirpes fracas, baseadas nos valores de absorbância, 

foi menor do que a observada com a estirpe severa nas três espécies 

vegetais estudadas. 

3) As estirpes fracas não causaram sintomas de mosaico nas plantas 

infectadas de abobrinha-de-moita 'Caserta', de abóbora 'Menina Brasileira' e 

de melancia 'Crimson Sweet' . Já a estirpe severa causou sintomas 

acentuados de mosaico e deformação foliar nas plantas de abobrinha-de

moita e melancia e sintoma intermediário nas plantas de abóbora. 

4) A infecção com as estirpes fracas causou uma pequena redução na 

biomassa das plantas de abobrinha-de-moita 'Caserta' e de melancia 

'Crimson Sweet', porém não afetou os valores da biomassa das plantas de 

abóbora 'Menina Brasileira'. Já a infecção com a estirpe severa causou uma 

redução acentuada na biomassa das plantas de abobrinha-de-moita 

'Caserta' e de melancia 'Crimson Sweet'. Essa estirpe não afetou a 

biomassa das plantas de abóbora 'Menina Brasileira'. 
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