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RESUMO 

 
Tomato severe rugose virus (ToSRV) e Tomato chlorosis virus (ToCV): 

relações com Bemisia tabaci biótipo B e eficiência de um inseticida no controle 
da transmissão do ToSRV 

 

A cultura do tomateiro (Solanum lycopersicum L.) é importante mundialmente 
devido ao alto consumo de seus frutos. Nos últimos anos surgiram nesta cultura no 
Brasil alguns vírus emergentes com altas taxas de disseminação, como begomovírus 
e crinivírus, transmitidos pela Bemisia tabaci biótipo B, que podem causar danos à 
produção do tomateiro. A espécie de begomovírus atualmente mais encontrada no 
Brasil, em plantios de tomateiro, é o Tomato severe rugose virus (ToSRV). De 2002 
a 2004, pesquisadores relataram incidências desse vírus em mais da metade das 
amostras com sintomas de geminiviroses coletadas em vários estados brasileiros e 
sua presença continua sendo verificada frequentemente. No ano de 2006, um 
crinivírus, o Tomato chlorosis virus (ToCV), foi relatado no Brasil, infectando plantas 
de tomate no Estado de São Paulo e atualmente encontra-se presente em diveros 
estados brasileiros. Os objetivos desse trabalho foram: determinar os períodos 
mínimos de acesso à aquisição e à inoculação do ToSRV e do ToCV pela B. tabaci 
biótipo B; identificar o período de retenção do ToSRV no inseto e a interação do 
ToSRV e do ToCV na aquisição e na transmissão por esse aleirodídeo. Também foi 
avaliada a eficiência do inseticida cloridrato de cartape no controle da disseminação 
primária e secundária do ToSRV pela B. tabaci biótipo B em tomateiros em gaiolas 
em casa de vegetação. Finalmente avaliou-se a eficiência do aleirodídeo 
Trialeurodes vaporariorum na transmissão de um isolado brasileiro do ToCV. Os 
períodos mínimos de acesso à aquisição e à inoculação de ambos os vírus pela B. 
tabaci biótipo B foram de cinco minutos. O tempo de retenção do ToSRV em B. 
tabaci biótipo B foi de 25 dias. A eficiência de um único adulto de B. tabaci na 
transmissão simultânea do ToSRV e do ToCV para tomateiros foi de 44,7%, similar 
àquela da transmissão isolada do ToRSV (47,4%) e do ToCV (44,7%). A eficiência 
de T. vaporariorum na transmissão do ToCV foi inferior à da B. tabaci biótipo B. 
Usando 40 insetos por vaso com duas plantas as eficiências de transmissão foram 
57,7% e 100%, respectivamente. O inseticida cloridrato de cartape reduziu a 
infecção secundária do ToSRV pela B. tabaci biótipo B, mas não foi eficiente para 
reduzir a infecção primária em tomateiros. 
 
Palavras-chave: Crinivírus; Begomovírus; Aleyrodidae; Relações vírus-vetor; 

Transmissão; Controle de fitoviroses 
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ABSTRACT 

 
Tomato severe rugose virus (ToSRV) and Tomato chlorosis virus (ToCV): 

relashionship with Bemisia tabaci biotype B and efficiency of an insecticide to 
control the transmission of ToSRV 

 

Tomato (Solanum lycopersicum) is one of the leading vegetables grown and 
consumed in Brazil and in the world, after potato. The importance of tomato is related 
to its high consumption worldwide and also its nutritive value. Presently the most 
important virus diseases responsible for yield losses on tomato crops in Brazil are 
those caused by begomovirus and crinivirus, both transmitted by Bemisia tabaci 
biotype B. At the moment the prevalent species of begomovirus is Tomato severe 
rugose virus (ToSRV). From 2002 to 2004, researchers reported incidence of this 
virus in more than half of the symptomatic tomato samples collected in several 
Brazilian states. In 2006, a crinivirus, Tomato chlorosis virus (ToCV), was reported 
for the first time in Brazil, infecting tomato plants in the State of São Paulo and at 
present the virus occurs in several Brazilian states. The objectives of this study were 
to determine the minimum acquisition and inoculation access periods of ToSRV and 
ToCV by B. tabaci biotype B; identify the retention period of ToSRV in the insect; and 
the interaction of ToSRV and ToCV on the transmission by this aleyrodidae. It was 
also evaluated the effectiveness of the insecticide cartap hydrochloride in controlling 
the primary and secondary spread of ToSRV by B. tabaci biotype B on tomato plants 
in a greenhouse. Finally, it was evaluated the efficiency of Trialeurodes vaporariorum 
in the transmission of a Brazilian isolate of ToCV. The minimum acquisition and 
inoculation access periods for both viruses by B. tabaci biotype B were five minutes. 
The maximum retention time of ToSRV in B. tabaci biotype B was 25 days. The 
efficiency of a single adult of B. tabaci to simultaneously transmit ToSRV and ToCV 
to tomato plants was 44.7%, similar to the transmission of ToRSV (47.4%), and 
ToCV (44.7%) separately. T. vaporariorum was less efficient than B. tabaci on the 
transmission of ToCV. Using 40 insects per pot with two plants, transmission 
efficiencies were 57.7% and 100%, respectively. The insecticide cartap hydrochloride 
reduced secondary infection of ToSRV transmitted by B. tabaci biotype B, but was 
not effective in reducing the primary infection in tomato. 

 
Keywords: Crinivirus; Begomovirus; Aleyrodidae; Virus-vector relashionships; 

Transmission; Control of viruses 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil se encontra atualmente entre os dez maiores produtores de tomate 

(Solanum lycopersicum L.) do mundo. Em 2011, a área total plantada com essa 

solanácea foi de 60.092 ha, o que rendeu uma produção de 3.753.961 toneladas, 

com um rendimento de 62.470 kg/ha (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA - IBGE, 2011). O tomateiro está sujeito a diversas doenças que 

causam danos à sua produção, como as causadas por fungos, bactérias e vírus. 

Dentre as doenças viróticas, as que mais têm sido relatadas causando problemas 

nos últimos anos no Brasil são as tospoviroses, as begomoviroses e uma crinivirose 

(BARBOSA et al., 2011a; KUROSAWA; PAVAN, 2005). As begomoviroses podem 

ser causadas por diversas espécies de begomovírus, mas a que tem sido relatada 

com maior frequência é a espécie Tomato severe rugose virus (ToSRV) 

(FERNANDES et al., 2008). A crinivirose que afeta o tomateiro no Brasil, conhecida 

como ‘amarelão’, é causada pelo Tomato chlorosis virus (ToCV), encontrado pela 

primeira vez no país em 2006 (BARBOSA et al., 2008). Tanto o ToSRV como o 

ToCV são transmitidos com eficiência por B. tabaci biótipo B, com relações vírus-

vetor dos tipos persistente circulativa e semi-persistente, respectivamente. Apesar 

de ambos os vírus serem eficientemente transmitidos por esse aleirodídeo, os dados 

sobre as relações vírus-vetor ainda são fragmentados (WINTERMANTEL; WISLER, 

2006; MARUBAYASHI, 2009). Também não há relato sobre a eficiência da B. tabaci 

na aquisição e na transmissão simultânea desses vírus.  

O manejo das doenças causadas por begomovírus e crinivírus em tomateiros 

tem sido muito difícil. No caso de begomoviroses, de maneira geral, recomenda-se o 

uso de híbridos resistentes/tolerantes, quando disponíveis. Em adição, recomenda-

se a adoção das seguintes práticas: (i) utilizar somente mudas sadias de alta 

qualidade produzidas em viveiros à prova de insetos; (ii) não realizar plantios 

escalonados; (iii) destruir os restos culturais imediatamente após o término da 

colheita; (iv) manter as imediações das plantações no limpo; (v) não efetuar plantios 

novos próximos a culturas como soja, feijoeiro e algodoeiro, por estas serem 

hospedeiras do aleirodídeo; (vi) efetuar o controle químico racional da B. tabaci 

biótipo B e (vii) adubar as plantas adequadamente (INOUE-NAGATA et al., 2009). 

Para o ToCV tem sido recomendado o controle químico do inseto vetor e a 

erradicação de plantas infectadas que podem servir como fonte de inóculo do vírus 
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(EUROPEAN AND MEDITERRANEAN PLANT PROTECTION ORGANIZATION –

EPPO, 2005; WINTERMANTEL; WISLER, 2006). O controle químico do vetor, 

amplamente empregado pelos produtores, muitas vezes como única alternativa de 

controle da doença, muitas vezes não é eficaz provavelmente pelos seguintes 

motivos: (i) a gama de hospedeiros do aleirodídeo envolve mais de 500 espécies 

vegetais; (ii) a presença frequente de ninfas do inseto na face inferior das folhas das 

plantas; (iii) a extrema mobilidade dos insetos adultos e (iv) a rapidez com que o 

inseto desenvolve resistência à maioria das classes de inseticidas disponíveis no 

mercado (NAKHLA; MAXWELL, 1998). Acrescente-se a esses motivos o fato de os 

inseticidas geralmente não serem eficientemente rápidos para matar o inseto antes 

que ele efetue a inoculação do vírus na planta, durante os primeiros minutos de 

alimentação para reconhecimento do hospedeiro, conforme apontado há anos por 

Broadbent (1957) e posteriormente por Perring, Gruenhagen e Farrar (1999). 

Diante desses fatos, os objetivos desse trabalho foram: determinar os 

períodos mínimos de acesso à aquisição e à inoculação do ToSRV e do ToCV pela 

B. tabaci biótipo B; identificar o período de retenção do ToSRV no inseto e a 

interação do ToSRV e do ToCV na aquisição e na transmissão por esse aleirodídeo. 

Também foi avaliada a eficiência do inseticida cloridrato de cartape no controle da 

disseminação primária e secundária do ToSRV pela B. tabaci biótipo B em 

tomateiros em gaiolas em casa de vegetação. Finalmente avaliou-se a eficiência do 

aleirodídeo Trialeurodes vaporariorum na transmissão de um isolado brasileiro do 

ToCV. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Revisão Bibliográfica 

 

2.1.1 O tomateiro no Brasil e no mundo 

 

O tomateiro é uma das hortaliças mais plantadas e consumidas no Brasil e no 

mundo, depois da batata. No mundo foram produzidas em 2010 cerca de 145,75 

milhões de toneladas segundo a FAO - Food and Agriculture Organization of the 

United Nations. Os principais países produtores de tomate são China (29% da 

produção mundial), Estados Unidos (9%), Índia (8%) e Turquia (7%). A Ásia produz 

mais da metade (56%) do total mundial, as Américas 17% e a Europa 12%. O Brasil 

é o nono maior produtor, produzindo em 2010 quase 3% da produção mundial de 

tomates (FAO, 2012). Segundo o IBGE, em 2011 o Brasil produziu cerca de 

3.753.961 t e os estados brasileiros que mais produzem tomate são Goiás, maior 

produtor desde 1999, São Paulo e Minas Gerais. Esses três estados representam 

quase 60% da produção brasileira de tomate, sendo que Goiás colheu 1.112.309 t 

ou 29,5% da produção nacional, seguido de São Paulo, com 17,3% ou 651.256 t e 

Minas Gerais com 12,9% ou 486.569 t (IBGE, 2011). 

A importância do tomate está relacionada com seu alto consumo no mundo 

inteiro (FAO, 2012) e também ao seu valor nutritivo (MARANCA, 1981). Alimento 

pouco calórico, o tomate possui apenas 6,5% de matéria seca, ou seja, 93,5% de 

água. É rico em vitaminas A, C e K (MARANCA, 1981). Possui em sua composição 

um pigmento, o licopeno, que é um carotenóide vermelho encontrado 

predominantemente em tomates e em alguns frutos (melancia e mamão) e vegetais 

(cenoura). Esse pigmento, apesar de não ser considerado um nutriente essencial, é 

o principal carotenóide transportado no sangue humano com propriedades 

antioxidantes, o que traz benefícios à saúde humana. Seus efeitos benéficos na 

prevenção de doenças, principalmente o câncer e patologias cardíacas são muito 

estudados (LEVI; SHARONI, 2004). 

O tomateiro foi classificado por Miller em 1754 como Lycopersicon 

esculentum Mill e renomeado por Child em 1990 e por Peralta e Spooner em 2006, 

como Solanum lycopersicum L., nome científico utilizado atualmente (DIEZ; NUEZ, 

2007). É uma planta dicotiledônea da família das solanáceas. Suas flores são radiais 
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com cinco estames. O ovário é súpero, normalmente bicarpelar, mas com a 

domesticação dessa planta foram surgindo ovários multiloculares, bem como um 

maior número de pétalas e sépalas. O tomateiro é uma planta perene de porte 

arbustivo que se cultiva como anual. Pode se desenvolver de forma rasteira, semi-

ereta ou ereta e seu crescimento é limitado nas variedades determinadas e ilimitado 

nas indeterminadas (NUEZ, 2001). 

O centro de origem do gênero Solanum está localizado na região andina que 

hoje é compartilhada pela Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile. A distribuição 

natural desse gênero se estende desde o norte do Chile ao sul da Colômbia e na 

costa do Pacífico. Há controvérsias sobre a domesticação do tomateiro. Alguns 

acreditam que foi feita no Peru, mas há fortes indícios de que foi realizada do México 

(NUEZ, 2001). A palavra tomate vem de ‘tomatl’ língua nahuac do México 

(RODRÍGUEZ; RODRÍGUEZ; SAN JUAN, 1997). 

 A primeira descrição botânica do tomateiro foi feita em 1554 por Andrea 

Matioli, no jardim botânico de Pádua (Itália). Nos séculos XVI a XIX o tomateiro foi 

introduzido na Europa, onde passou a ser utilizado principalmente na Espanha e na 

Itália para a alimentação humana. Nos outros países europeus era utilizado somente 

como ornamental, pois havia a crença de que a planta do tomateiro era venenosa 

como outras plantas solanáceas européias, como a beladona, entre outras. Os 

espanhóis e os portugueses foram os primeiros a difundirem o tomate por todo o 

mundo através das suas expedições marítimas (NUEZ, 2001; RODRÍGUEZ; 

RODRÍGUEZ; SAN JUAN, 1997). Atualmente, com o melhoramento das espécies, 

existem cultivares adaptadas ao processamento e a exploração da variabilidade tem 

aumentado ainda mais o número de variedades (DIEZ; NUEZ, 2007). No mercado 

brasileiro há variedades de tomate para mesa, que se distribuem em quatro tipos 

diferentes: Santa Cruz, caqui, caqui longa vida e cereja, que pode ser vermelho ou 

amarelo. Há também o tomateiro rasteiro que produz frutos para indústria. A época 

de plantio do tomateiro no Brasil varia de uma região para outra, mas geralmente se 

situa entre fevereiro e maio, período em que atinge maior produção, o que torna o 

preço nesta época muito baixo, considerando seu alto custo de produção. Fora de 

época, o tomate se torna um negócio compensador pelo seu maior preço de 

mercado (FAHL et al., 1998), portanto, o tomate é produzido o ano inteiro, o que 

favorece a manutenção dos insetos vetores e das doenças como um todo, incluindo 

as de origem viral. 
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2.1.2 Tomato severe rugose virus 

 

O Tomato severe rugose virus (ToSRV) pertence à família Geminiviridae, 

gênero Begomovirus. Os begomovírus tem partículas geminadas, com simetria 

icosaédrica e diâmetro de 15 a 20 nm. São constituídos de um ou dois DNAs 

circulares de fita simples que produzem pseudorecombinantes viáveis (KING et al., 

2011). O ToSRV possui dois DNAs circulares de fita simples: o DNA-A com 2592 

nucleotídeos e cinco ORFs, denominadas AV1, AC1, AC2, AC3, AC4 e o DNA-B 

com 2568 nucleotídeos e duas ORFs, BV1 and BC1 (BARBOSA et al., 2011b). Este 

vírus, na atualidade, é um dos responsáveis pelos maiores danos na cultura do 

tomateiro no Brasil.  

O primeiro relato da presença de geminivírus no Brasil foi feito por Costa 

(1965), que descreveu o Bean golden mosaic virus (BGMV), causador do mosaico 

dourado em feijoeiro, mas essa virose parece estar presente desde 1950 (COSTA; 

BENNETT, 1950). Flores, Silberschmidt e Kramer (1960) relataram a presença de 

uma clorose infeciosa das malváceas em tomateiro, que depois foi caracterizada por 

Matys et al. (1975) como sendo causada pelo Tomato golden mosaic virus (TGMV), 

aparentemente o primeiro geminivírus relatado em tomateiro no Brasil. Como 

descrito adiante, o aumento de surtos com begomoviroses em tomateiro foi 

consequência do surgimento e da grande infestação por B. tabaci biótipo B. No 

Brasil, o ToSRV já foi encontrado nos estados de SP, MG, GO, DF, RJ e PE 

(CASTILLO-URQUIZA et al., 2007; CONTRIM et al., 2007; FERNANDES et al., 

2008; LIMA et al., 2006; REZENDE et al., 1997). Além do tomateiro e do pimentão 

(Capsicum annum L.) (BEZERRA-AGASIE et al., 2006; NOZAKI et al., 2006), o 

ToSRV foi encontrado no início de 2008 infectando batateira (Solanum tuberosum 

L.), em Sumaré-SP (SOUZA-DIAS et al., 2008). 

De 2003 a 2004, Contrim et al. (2007) realizaram um levantamento de 

begomoviroses em tomateiros em municípios do centro-oeste paulista e 

encontraram begomovírus em 60% das 166 amostras infectadas/analisadas, dentre 

os quais o ToSRV e o ToYVSV. Entre 2002 e 2004, Fernandes et al. (2008) 

realizaram um levantamento na região Centro-oeste do Brasil onde o ToSRV foi a 

espécie prevalente em plantas infectadas com begomovírus. De 2.295 amostras de 

plantas suspeitas coletadas, 717 amostras (31%) continham alguma espécie de 

begomovírus. Dentro das amostras infectadas com begomovírus, 61% estavam 
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infectadas com o ToSRV, 29% com o Tomato golden vein virus, 7,1% com o Tomato 

mottle leaf curl virus, 0,7% com o Tomato yelow vein streak virus e 1,4% com duas 

novas espécies putativas de begomovírus. Essas amostras eram constituídas de 

plantas de tomate para processamento e para mesa. O ToSRV estava presente em 

94% das amostras de tomateiro para processamento, coletadas em GO e MG e em 

23% das amostras de tomateiro para mesa coletadas nos estados do DF, GO, PE, 

BA, SP e MG. 

Barbosa et al. (2011b) caracterizaram molecularmente o genoma completo do 

ToSRV e identificaram as seguintes espécies como hospedeiras experimentais 

desse vírus: Amaranthus spinosus L., Emilia sonchifolia (L.) DC., Chenopodium 

album L., C. ambrosioides L., Euphorbia heterophylla L., Phaseolus vulgaris L., 

Capsicum annuum L., Datura stramonium L., Nicandra physaloides L., Nicandra 

clevelandii Gray, N. tabacum L. cv. TNN e Solanum americanum Mill. 

Ainda não existe, na literatura brasileira, dados completos sobre a relação 

ToSRV e B. tabaci (MARUBAYASHI, 2009) mas sabe-se que essa espécie é capaz 

de transmitir 115 diferentes espécies de begomovírus de maneira persistente 

circulativa (HOGENHOUT et al., 2008). Existem raros relatos de begomovírus com 

propagação dentro do vetor ou transmissão sexual do vírus entre indivíduos de B. 

tabaci, como foi observado com o Tomato yellow leaf curl virus (GHANIM; 

CZOSNEK, 2000; METHA et al., 1994). A transmissão transovariana foi relatada 

somente para TYLCV e Tomato yellow leaf curl Sardinia virus em B. tabaci (BOSCO 

et al., 2004). 

 

2.1.3 Tomato chlorosis virus 

 

O Tomato chlorosis virus (ToCV) pertence à família Closteroviridae e ao 

gênero Crinivirus. O ToCV possui um genoma bipartido, com duas moléculas de 

RNA, de fita simples positiva, encapsidadas em capsídeos alongados flexuosos, 

com comprimentos de 650-800 e 700-900 nm. O RNA1 traduz duas proteínas 

responsáveis por diversas funções na replicação viral, incluindo domínios de uma 

protease tipo papaína, uma metiltransferase e uma helicase presentes na primeira 

ORF e uma proteína do tipo RdRp que é expressa por um frameshift ribossomal ao 

final da primeira ORF. O RNA 2 possui sete ORFs, traduzidas em proteínas das 

quais algumas devem atuar no movimento célula a célula, na transmissão através do 
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vetor ou que possuem um domínio transmembrana (FAUQUET, 2005; 

WINTERMANTEL et al., 2005; WINTERMANTEL; WISLER, 2006). 

Esse vírus emergente foi primeiramente identificado em 1996 em plantas de 

tomate na Flórida (USA) (WISLER et al., 1998b), sendo posteriormente constatada a 

sua presença nas Ilhas Canárias (EWSN, 1999), na Espanha, em Málaga e Almeria 

(NAVAS-CASTILLO et al., 2000), em Algarve (Portugal) (LOURO et al., 2000), 

Marrocos (HANAFI, 2002), Porto Rico (WINTERMANTEL et al., 2001), Itália (Puglia, 

Sardenha e Sicília) (ACOTTO et al., 2001), Grécia (Poros, Rhodos e Kriti) (DOVAS; 

KATIS; AVGELIS, 2002), França (DECOIN, 2003 apud EPPO, 2005), Israel (SEGEV 

et al., 2004), Taiwan (TSAI et. al., 2004), Líbano (ABOU-JAWDAH et al., 2006), 

Turquia (CEVIK; ERKIS, et. al., 2008), Ilhas Mayotte (MASSÉ et al., 2008), Cuba 

(MARTÍNEZ-ZUBIAUR, 2008), Ilhas Maurício (LETT, 2009), Hungria (BESE et al., 

2011), Georgia (SUNDARAJ et al., 2011), Costa Rica (VARGAS et al., 2011) e 

Sudão (FIALLO-OLIVE et al., 2011). Esse vírus se tornou importante especialmente 

nos Estados Unidos, na Europa e sudeste da Ásia (WINTERMANTEL, 2005; 

WINTERMANTEL; WISLER, 2006). Entre 2006 e 2007 foi constatada a presença do 

ToCV infectando plantas de tomate pela primeira vez na América do Sul, no Brasil, 

no município de Sumaré-SP (BARBOSA et al., 2008). De 2007 a 2010, o ToCV foi 

detectado em amostras de mais cinco estados brasileiros: Bahia, Espírito Santo, 

Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Provavelmente este vírus já deve estar 

disseminado e amplamente distribuído em todo o país (BARBOSA et al., 2011a). 

O ToCV pode induzir no tomateiro sintomas de mosaico clorótico irregular que 

se desenvolve primeiramente nas folhas de baixo até chegar às folhas do ponteiro. 

Ocorre um enrolamento de folhas baixeiras, que podem exibir bronzeamento, 

manchas necróticas, além de ficarem quebradiças. Tudo isso afeta 

significativamente a produtividade, devido à diminuição da área fotossintética e 

declínio no desenvolvimento da planta (OEPP/EPPO, 2005; NAVAS-CASTILLO; 

MORIONES, 2000; WINTERMANTEL; WISLER, 2006). Os sintomas foliares podem 

ser confundidos com a deficiência de magnésio, o que dificulta a diagnose e o 

espalhamento do vírus. Além disso, não aparecem antes de 3 a 4 semanas após a 

inoculação em tomateiro (WINTERMANTEL; WISLER, 2006). Não há informações 

disponíveis sobre o impacto econômico do vírus, mas em 1998 e especialmente em 

1999 foram relatadas epidemias em Málaga, na Espanha com incidências 

frequentes de mais de 30% de plantas sintomáticas. Isso foi relacionado à elevada 
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população do vetor B. tabaci naquela região. Não houve diferença na incidência do 

vírus entre as plantas de diferentes variedades de tomateiro (NAVAS-CASTILHO et 

al., 2000). 

Além do tomateiro (WISLER et al., 1996) o ToCV também infecta 

naturalmente Capsicum annuum L. (BARBOSA; TEIXEIRA; REZENDE, 2010; 

LOZANO; MORIONES; NAVAS-CASTILLO, 2004:), Zinnia sp. (TSAI et al., 2004). e 

Solanum tuberosum L. (FREITAS et al., 2012). Wintermantel e Wisler (2006) 

transmitiram experimentalmente o ToCV para as seguintes espécies: Tetragonia 

expansa Murr., Gomphrena globosa L., Vinca rosea L., Beta macrocarpa Guss., 

Chenopodium capitatum (L.) Asch., C. murale L., Spinacia oleracea L., Callistephus 

chinensis (L.) Nees, Calendula officinalis L., Limonium latifolium (J. E. Sm.) Kuntze, 

Cyphomandra betacea (Cav.) Sendt., Nicotiana benthamiana Domin., N. clevelandii 

Gray, N. edwardsonii Christie & D.W. Hall, N. glutinosa L., N. megalosiphon Huerch 

& Muell., N. tabacum L., Petunia hybrida Vilm., Physalis alkekengi L., P. ixocarpa 

Brot., P. wrightii Gray e Solanum acaule Bitter. 

A transmissão do ToCV é feita eficientemente de maneira semi-persistente 

pelos aleirodídeos das espécies B. tabaci biótipo B e Trialeurodes abutilonea e 

menos eficiente por T. vaporariorum e B. tabaci biótipo A (WINTERMANTEL; 

WISLER, 2006). Trialeurodes vaporariorum é praga cosmopolita de hortaliças e 

ornamentais em cultivo protegido. No Brasil, em 2003, na região de Itatiba, SP, 

observaram-se infestações sob condições de campo em hortaliças e ornamentais, 

com maiores populações em tomateiro e feijão-vagem (LOURENÇÃO et al., 2008). 

Não há relatos da presença de T. abutilonea no Brasil. 

Os períodos de acesso a aquisição (PAA) e inoculação (PAI) do ToCV ainda 

não foram exatamente determinados, mas utilizam-se para ambos 24 h para uma 

transmissão eficiente (WINTERMANTEL; WISLER, 2006; WISLER et al., 1998a). A 

transmissão desse vírus por sementes é improvável (EPPO, 2005). Wintermantel e 

Wisler (2006) testaram a eficiência de transmissão de ToCV por B. tabaci biótipo B e 

verificaram a persistência do vírus no vetor por até 3 dias. Para isso, observaram 

que um mesmo indivíduo de B. tabaci biótipo B possui uma eficiência de 

transmissão de 70% após 24 h de aquisição do vírus; 36% de transmissão no 

segundo dia após a aquisição e 5% de transmissão três dias após adquirir o vírus. 

Os mesmos autores verificaram que B. tabaci biótipo B e T. abutilonea foram 

responsáveis por 100% de sucesso na transmissão do vírus em plantas inoculadas 
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com 40 aleirodídeos. Quando 20 insetos foram utilizados obtiveram 85% de 

transmissão nas plantas-teste. B. tabaci biótipo A obteve 74% de sucesso na 

transmissão do ToCV e T. vaporariorum apenas 34%, quando confinaram-se 40 

aleirodídeos infectivos por planta. 

O controle do ToCV é feito através do controle do inseto vetor e roguing de 

plantas infectadas que podem servir como fonte de inóculo (EPPO, 2005; 

WINTERMANTEL; WISLER, 2006). 

 

2.1.4 Bemisia tabaci 

 

Bemisia tabaci pertence à família Aleyrodidae, subordem Sternorrhyncha e é 

conhecida vulgarmente por ‘mosca-branca’. São insetos pequenos de 1 mm de 

comprimento com quatro asas membranosas recobertas por uma pulverulência 

branca. Os ovos são colocados na face inferior das folhas, ficando presos por um 

pedúnculo curto. Eclodindo, as ninfas passam a sugar a folha geralmente também 

na face inferior. Elas se locomovem apenas inicialmente, fixando-se posteriomente 

de forma semelhante às cochonilhas. O ciclo completo dos aleirodídeos é de cerca 

de 15 dias. As fêmeas possuem longevidade de 18 dias. Ninfas e adultos se 

alimentam penetrando seu aparelho sugador labial nas folhas, até atingir o floema, 

de onde extraem a seiva (JONES, 2003). Esses aleirodídeos provocam uma ação 

toxicogênica na planta, mas os maiores prejuízos são devidos à transmissão de 

vírus (GALLO et al., 2002). Aleirodídeos são insetos polífagos que infestam plantas 

de diversas espécies da vegetação espontânea e cultivadas, tais como mandioca, 

algodoeiro, caupi, crucíferas, tabaco, batateira, batata doce, ervilha, quiabo, 

pimenta, pimentão, poinsétia e crisântemo (DE BARRO, 1995). 

B. tabaci tem sido considerada um complexo de indivíduos ou até mesmo um 

grupo de espécies, por ter diversos biótipos incompatíveis sexualmente (BROWN; 

FROLICH; ROSELL, 1995; MARTIN; MIFSUD; RAPISARDA, 2000; PERRING, 

2001). 

Apesar do conceito de biótipo de B. tabaci ser muito utilizado atualmente, 

recentemente De Barro et al. (2011), concluíram que há no momento evidências 

suficientes para afirmar que B. tabaci não é constituída por biótipos. B. tabaci é um 

complexo de pelo menos 24 espécies que não se distinguem morfologicamente. 

Essas espécies podem ser distinguidas molecularmente, através de comparações 
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de nucleotídeos do gene da citocromo oxidase I (mtCO1) usando 3,5% como limite 

de divergência. 

B. tabaci foi primeiramente descrita em 1889 na Grécia (GENNADIUS, 1889 

apud OLIVEIRA; HENNEBERRY; ANDERSON, 2001). Em 1897 apareceu nos 

Estados Unidos e em 1928 ocorreu o primeiro relato de B. tabaci (Gennadius) no 

Brasil (BONDAR, 1929). A partir de 1970, B. tabaci causava danos por ser vetora de 

alguns geminivírus, mesmo em baixa incidência (COSTA, 1974). Nos anos 80, a 

população desse aleirodídeo parece ter entrado em equilíbrio, ocorrendo poucos 

surtos em alguns estados (YUKI, 2001). Até a década de 90 era ocasional, sendo 

vetor de vírus de plantas e infestando tomate, feijão e soja (LOURENÇÃO; NAGAI, 

1994). Posteriormente, na região de Campinas foi observada a incidência de 70% de 

infestação em tomateiros rasteiros e estaqueados (YUKI; KUNIYUKI; BETTI, 1998). 

Entre 1997 e 1998 surgiram grandes surtos de B. tabaci na região norte do estado 

de São Paulo, nas culturas da soja e do algodoeiro (LOURENÇÃO et al., 1999). A 

partir de 1991, foi relatado no estado de São Paulo o aparecimento de um novo 

biótipo de B. tabaci, denominado biótipo B, enquanto que o biótipo anterior foi 

denominado biótipo A. O biótipo B também tinha sido anteriormente classificado por 

alguns pesquisadores como outra espécie, B. argentifolii. A razão pela qual esse 

biótipo foi enquadrado como espécie é sua incompatibilidade sexual com o biótipo A. 

B. tabaci biótipo B foi primeiramente encontrada na Flórida, USA, em 1986, 

infestando severamente plantas de poinsetia (Euphorbia pulcherrima Willd), em 

casa-de-vegetação. Acredita-se que esse biótipo foi trazido para o Brasil nos anos 

90 através de plantas ornamentais de outros países onde ela já ocorria. Em 2003, 

amostras de aleirodídeos coletadas em algodoeiro (Gossipium sp.), couve (Brassica 

oleracea) e soja (Glycine max) foram analisadas por Truol et al. (2003) e 

confirmaram a presença e a predominância de B. tabaci biótipo B no Brasil. Isso 

pode ser explicado pelo fato de que B. tabaci biótipo B é muito fértil, pois coloca em 

média cerca de 300 ovos por fêmea, enquanto que B. tabaci biótipo A coloca apenas 

110 ovos por fêmea (GALLO et al., 2002). B. tabaci biótipo B, além de ser vetora de 

vírus, também induz o amadurecimento irregular dos frutos de tomateiro, 

prateamento em folhas de aboboreira, talo branco em brócolis e contribui para a 

formação de fumagina nas plantas atacadas (BROWN; FROLICH; ROSELL, 1995; 

GALLO et al., 2002; LOURENÇÃO; NAGAI, 1994). Em 1995, as perdas brasileiras 

causadas por B. tabaci em tomateiro, algodoeiro, feijoeiro, quiabeiro, meloeiro, 
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repolho, melancia, entre outras culturas superaram 5 bilhões de dólares (LIMA; 

MORETZOHN; OLIVEIRA, 2000).  

Estudos de Electrical Penetration Graphs têm sido feitos com adultos e ninfas 

de B. tabaci biótipo B e descrevem com detalhes a penetração estiletar entre as 

células da planta, dentro das células e dentro do tecido vascular, através de ondas 

eletromagnéticas (JIANG, WALKER, 2003; JIANG et al., 1999). Esses últimos 

autores, por exemplo, mostraram que B. tabaci biótipo B realizou em média 79 

provas em 6 h de alimentação em folhas de tomate. Essa tecnologia tem permitido 

melhor compreensão dos processos de transmissão de vírus de relações semi-

persistente e persistente circulativa com esse inseto. 

O grande aumento das viroses associadas com B. tabaci biótipo B tem sido 

atribuído à grande dispersão desse inseto por todo o mundo. Além disso, o plantio 

intensivo de monoculturas e a consequente resistência de B. tabaci biótipo B a 

inseticidas têm dificultado ainda mais o controle de vírus transmitidos por esse inseto 

(DE BARRO, 1995). 

B. tabaci biótipo B transmite vírus de plantas classificados em diferentes 

famílias, tais como: Geminiviridae (gênero Begomovírus), Closteroviridae (gênero 

Crinivírus), Betaflexiviridae (gênero Carlavírus) e Potyviridae (gênero Ipomovírus) 

(KING et al., 2011). 

 

2.1.5 Manejo de begomoviroses e criniviroses com ênfase no controle químico 

do vetor 

 

O manejo de begomoviroses em tomateiros tem sido muito difícil. O uso de 

híbridos resistentes/tolerantes tem sido recomendado quando disponíveis. Para 

tomateiros estaqueados há híbridos comerciais com o gene Ty-1 que confere boa 

tolerância aos begomovírus que ocorrem no Brasil, porém a resistência/tolerância 

não é total. Na verdade esse gene foi caracterizado originalmente por conferir 

resistência ao begomovírus Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV), que ocorre na 

Europa e Ásia e não relatado no Brasil até o momento. Além disso, outras medidas 

são preconizadas para adoção simultânea: (i) utilizar somente mudas sadias de alta 

qualidade produzidas em viveiros à prova de insetos; (ii) não realizar plantios 

escalonados; (iii) destruir os restos culturais imediatamente após o término da 

colheita; (iv) manter as imediações das plantações no limpo; (v) não efetuar plantios 
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novos próximos a culturas como soja, feijoeiro e algodoeiro, por estas serem 

hospedeiras do aleirodídeo; (vi) efetuar o controle químico racional da B. tabaci 

biótipo B e (vii) adubar as plantas adequadamente (INOUE-NAGATA et al., 2009). O 

controle químico do vetor, amplamente empregado pelos produtores, muitas vezes 

de maneira isolada, não tem sido eficaz provavelmente pelos seguintes motivos: (i) a 

gama de hospedeiros do aleirodídeo envolve mais de 500 espécies vegetais; (ii) a 

presença frequente de ninfas do inseto na face inferior das folhas das plantas; (iii) a 

extrema mobilidade dos insetos adultos e (iv) a rapidez com que o inseto desenvolve 

resistência à maioria das classes de inseticidas disponíveis no mercado (NAKHALA; 

MAXWELL, 1998). Estudos feitos para o desenvolvimento de estratégias de controle 

da begomovirose denominada “tomato yellow leaf curl”, causada pelo TYLCV, 

predominante e destrutiva em diversos países do hemisfério Norte, mas que até o 

momento não foi constatada no Brasil, apontam que somente o manejo integrado 

pode ser capaz de minimizar os danos causados por essa fitovirose. Tal prática 

inclui o uso integrado das medidas acima apontadas mais a alteração nas datas de 

transplante para evitar que as plantas jovens sejam expostas à altas populações de 

B. tabaci. Isso exige um conhecimento da flutuação populacional do inseto na região 

de plantio (NAKHALA; MAXWELL, 1998). 

Com base nesta dificuldade de controlar as viroses transmitidas por vetores, 

novos inseticidas mais seguros e efetivos tem surgido (CASIDA; QUISTAD, 1998). 

Constantemente são desenvolvidos e descobertos inseticidas com diferentes modos 

de ação e seletividade para o uso no manejo integrado de pragas. 

O controle químico do vetor costuma ser muito utilizado por ser de efeito 

imediato. Existem inúmeros grupos químicos de inseticidas para mosca branca com 

diferentes princípios ativos. A maioria deles, principalmente os mais utilizados, tem 

apresentado relatos em todo o mundo de resistência a inseticidas, como os dos 

grupos dos neonicotinóides, organofosforados, piretróides, carbamatos e 

reguladores de crescimento. Para evitar a resistência dos insetos a inseticidas deve-

se alternar inseticidas com diferentes modos de ação. (CAHILL et al., 1994; 

ELBERT; NAUEN, 2000; FERREIRA; AVIDOS, 1998, MESQUITA et al., 2001; 

OMER et al., 1993). 

Os inseticidas químicos e naturais podem afetar o comportamento dos 

insetos. Podem aumentar o tempo da primeira prova do homóptero, aumentar ou 

diminuir o tempo de prova, alterar a duração da salivação ou da ingestão, tempo de 
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prova em tecidos específicos e número de provas. Pode aumentar voo, 

movimentação e atividades em geral do inseto e reduzir a colonização. Além disso, 

no caso de viroses não persistentes, se o inseticida reduz a colonização do vetor, 

que pode espalhar ainda mais os vírus. Para um inseticida ser eficiente para viroses 

não persistentes, o mesmo deve matar o vetor rapidamente, repelir o vetor ou 

modificar o comportamento do vetor para prevenir a picada de prova. Inseticidas 

sistêmicos se espalham no floema das plantas, por isso eles tem tido sucesso no 

controle de viroses persistentes. De outro lado, não é tão eficiente para as viroses 

não persistentes são adquiridas e inoculadas em células da epiderme, pois o inseto 

não entra em contato com o sistêmico (PERRING; GRUENHAGEN; FARRAR, 

1999). Reguladores de crescimento atingem as ninfas, mas não adultos. Inseticidas 

de contato atingem adultos e poucas vezes ovos e ninfas (FERREIRA; AVIDOS, 

1998). Alguns compostos de inseticidas dificultam a alimentação em doses subletais, 

enquanto outros parecem paralisar o aparelho bucal de insetos sugadores (CASTLE 

et al., 2009 b). 

Não há relatos sobre alternativas de controle para doenças causadas por 

crinivírus no Brasil. Em outros países tem sido recomendado o controle do inseto 

vetor e o roguing de plantas infectadas que podem servir como fonte de inóculo 

(OEPP, 2005; WINTERMANTEL; WISLER, 2006). 

 

2.2 Material e Métodos 

 
2.2.1 Condução dos experimentos 

 

Foram utilizadas plantas de tomate do Grupo Santa Cruz, variedade Kadá. As 

sementeiras foram feitas em bandejas de isopor contendo substrato (Plantmax®). As 

plântulas foram transplantadas no estádio das primeiras folhas verdadeiras para 

vasos esterilizados, contendo o mesmo substrato. Foram transplantadas duas 

plantas-teste por vaso. A irrigação foi diária e a adubação das plantas foi feita uma 

vez por semana com uma fórmula 10-10-10 de NPK diluída na água de irrigação. 

Pulverizações com inseticidas foram feitas a cada duas semanas. 
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2.2.2 Isolados virais 

 

Foram utilizados um isolado do ToSRV, obtido de uma planta de tomateiro 

cereja, coletado em Piracicaba-SP, e um isolado do ToCV, obtido de um tomateiro 

do grupo Santa Cruz, oriundo de Sumaré-SP. Ambos os isolados tiveram sua 

identidade confirmada pelo sequenciamento parcial de seus genomas. Eles foram 

mantidos separadamente e em mistura em tomateiro (figura 1). O ToCV foi mantido 

também em Gomphrena globosa e o ToSRV em Emilia sonchifolia em casa-de-

vegetação, hospedeiros diferenciais desses vírus. 

 

2.2.3 Colônia de B. tabaci biótipo B 

 

Colônias do aleirodídeo B. tabaci biótipo B livres de vírus, iniciadas com adultos 

coletados em São Paulo, foram mantidas em plantas de couve (Brassica oleraceae 

L.), soja [(Glycine max L.) Merrill], abobrinha de moita (Cucurbita pepo L.) e abóbora 

moranga (Cucurbita maxima L.), em telado à prova de insetos, no Departamento de 

Fitopatologia e Nematologia Agrícola da ESALQ/USP (figura 1). 

 

2.2.4 Transmissão dos vírus  

 

A transmissão dos dois vírus foi feita mediante manipulação dos adultos de B. 

tabaci biótipo B através do uso de um aspirador composto de um tubo de plástico 

ligado a outro de vidro, onde os insetos aspirados ficaram retidos. Entre os dois 

tubos foi colocado um filtro de voil. A aspiração e a expiração dos insetos foi feita 

com a boca através do tubo plástico. 

Os insetos livres de vírus foram inicialmente colocados sobre folhas 

destacadas comprovadamente infectadas com o vírus a ser transmitido, 

acondicionadas em tubos de polipropileno de 50 mL (do tipo Falcon). Para manter a 

aeração no ambiente de aquisição do vírus os tubos foram recobertos por tecido voil 

(figura 1). Os aleirodídeos foram mantidos nas folhas durante 24 h para a aquisição 

do vírus (PAA). Depois desse tempo foram transferidos para as folhas das plantas 

teste sadias presas em sacos de tecido voil de 10 x 10 cm com um orifício para a 

introdução dos insetos. Para garantir uma transmissão eficiente o período de acesso 
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à inoculação (PAI) foi de 24 h. Após esse período os insetos foram eliminados 

manualmente e pela pulverização das plantas com inseticida sistêmico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Sintoma de ToCV (a e b); sintoma de ToSRV em folhas de tomateiro; (c) e de ambos em 
folhas de tomateiro (d); Bemisia tabaci em folha de couve (e); tubo de polipropileno de 50 
mL utilizado para o confinamento de aleirodídeos para a alimentação em folhas infectadas 
com vírus (f) 

 

 

 

a

c
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2.2.5 Determinação das relações da B. tabaci biótipo B com o ToSRV e o ToCV 

 

2.2.5.1 Período de Acesso à Aquisição (PAA) dos vírus 

 

Para o ToCV e o ToSRV separadamente, foram testados cinco períodos de 

acesso à aquisição (PAA), de 5, 10, 20 e 30 minutos e 1 h. Os insetos foram 

primeiramente colocados para se alimentar em plantas infectadas com os vírus 

(ToSRV ou ToCV) pelos períodos mencionados. Após cada PAA os insetos foram 

transferidos para plantas sadias de tomateiro e deixados para se alimentarem por 

um período mínimo de 24 h para a transmissão do vírus. Após esse período os 

insetos foram eliminados. A inoculação foi realizada utilizando-se dez insetos por 

planta, em um vaso com duas plantas. Foram usadas no mínimo de dez plantas por 

tratamento. Como controles foram mantidas duas plantas sadias e duas inoculadas 

com cada um dos vírus com insetos que tiveram os PAA e PAI de 24 h. As plantas 

foram mantidas em casa de vegetação para avaliação dos sintomas. Foram feitos 40 

dias após a inoculação dos vírus os testes de PCR e RT-PCR para confirmação da 

infecção pelo begomovírus e crinivírus, respectivamente. O experimento foi repetido 

uma vez. 

 

2.2.5.2 Período de Acesso à Inoculação (PAI) dos vírus 

 

Foram testados cinco períodos de acesso à inoculação (PAI) para ambos os 

vírus separadamente, de 5, 10, 20 e 30 minutos, 1 h. Os insetos foram colocados 

para se alimentar em plantas infectadas com os vírus (ToSRV ou ToCV) durante 24 

h para a aquisição. Depois foram transferidos para plantas sadias de tomateiro e 

deixados para se alimentarem pelos períodos de inoculação a serem testados. Após 

cada período os aleirodídeos foram eliminados manualmente e logo em seguida com 

inseticidas. Foram usadas um mínimo de dez plantas por tratamento. A inoculação 

foi realizada utilizando-se dez insetos por planta, em um vaso com duas plantas. As 

avaliações foram feitas como descritas anteriormente. O experimento foi repetido 

uma vez. 
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2.2.5.3 Período de retenção do ToSRV no inseto 

 

Adultos de B. tabaci biótipo B foram colocados em tubos de polipropileno 

contendo folha de tomateiro infectado com o vírus, durante um período de aquisição 

de 24 h. Em seguida esses insetos foram transferidos para plantas de couve não 

hospedeiras do vírus. A diferentes intervalos de tempo alguns insetos foram 

transferidos para plantas de tomateiro sadio para transmissão do vírus, em gaiolas 

de 1,5 cm de diâmetro por 1 cm de altura instaladas sob as folhas. Os períodos 

testados foram de 0, 5, 15, 25 e 27 dias. Foram mantidas plantas sadias como 

controle negativo. As plantas não hospedeiras do vírus com aleirodídeos foram 

trocadas aos quinze dias para evitar que as ninfas passassem à fase adulta e se 

misturassem aos demais adultos. Foram feitas dez repetições para cada tratamento 

e duas para cada tratamento controle. As avaliações foram feitas como descritas 

anteriormente e as análises de PCR realizadas após 25 dias da inoculação do 

ToSRV. O experimento foi repetido uma vez. 

 

2.2.5.4 Detecção do ToSRV no inseto 

 

Após a determinação do PAA e do PAI mínimos do ToSRV por B. tabaci biótipo 

B, analisou-se a presença do vírus no inseto por períodos ainda mais curtos, nos 

tempos de 1, 3 e 5 minutos após a alimentação em plantas infectadas.  

Adultos de B. tabaci biótipo B foram mantidos em tubos de vidro vazios, cobertos 

com tecido voil. Em seguida, uma folha de tomateiro infectada com o ToSRV foi 

colocada dentro do tubo. O recipiente foi sacudido por alguns segundos para que 

algumas moscas pousassem na folha e assim o tempo foi cronometrado. Após os 

tempos indicados acima para a aquisição do vírus, a folha foi rapidamente 

transferida para um segundo tubo e sacudida, para que os aleirodídeos saíssem da 

folha. Parte desses insetos foi logo em seguida submetida à extração de DNA total 

para a posterior detecção do vírus. A outra parte foi transferida para plantas de 

couve, não hospedeira do vírus, por um período de 24 h (a fim de limpar os estiletes 

e/ou passar o período de latência do vírus) para então ser submetida à análise para 

detecção do vírus. Para a detecção do vírus foram usados grupos de 10 insetos em 

cada uma das situações. O DNA viral presente nos aleirodídeos foi detectado por 

RCA seguido por PCR. Não foi realizado teste de transmissão.
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2.2.6 Interação do ToSRV e do ToCV na transmissão por B. tabaci biótipo B 

 

Adultos de B. tabaci livres de vírus foram succionados com aspirador bucal e 

colocados para se alimentar em folhas de tomateiro sistemicamente infectadas com: 

a) ToCV; b) ToSRV e c) a mistura de ambos. Após 24 h para a aquisição dos vírus 

nas folhas infectadas, os insetos foram confinados em gaiolas de 1,5 cm de diâmetro 

por 1 cm de altura, instaladas sob um folha de tomateiro sadio. Foi confinado apenas 

um inseto por planta. O período de alimentação para a inoculação dos vírus foi de 

aproximadamente 24 h. Após a inoculação os aleirodídeos foram retirados destas 

plantas e eliminados. Foram mantidas plantas de tomateiro sadias não inoculadas 

como controle. As plantas foram mantidas em casa de vegetação. Após 

aproximadamente 40 dias da inoculação foram coletadas amostras de cada planta 

para as análises de PCR ou RT-PCR para a detecção do ToSRV e ToCV, 

respectivamente. Após 60 dias da inoculação foi realizada a avaliação dos sintomas. 

Esse experimento foi repetido três vezes. 

 

2.2.7 Eficiência de Trialeurodes vaporariorum na transmissão do ToCV  

 

Adultos de T. vaporariorum foram coletados em plantas de abobrinha de 

moita ‘Caserta’ mantidas em casa de vegetação na Estação Experimental da 

Syngenta Seeds Ltda - Rogers, em Itatiba-SP. A identificação do inseto foi realizada 

pelo Dr. André Lourenção, IAC, Campinas, SP. 

Os testes de transmissão foram realizados com 5, 10, 20, 30 e 40 insetos por 

vaso, com duas plantas de tomateiro sadio cada um. O PAA foi de 24 h e o PAI de 

48 h. Como controle da transmissão do crinivírus foram usados adultos de B. tabaci 

biótipo B infectivos para ToCV. Foram testadas dez plantas de tomateiro para cada 

tratamento e duas para cada tratamento controle (positivo e negativo). A avaliação 

foi realizada por observação de sintomas e testes de RT-PCR cerca de 40 dias após 

a inoculação.  
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2.2.8 Avaliação do inseticida cloridrato de cartape para o controle da 

transmissão do ToSRV por B. tabaci biótipo B 

 

Dois ensaios foram realizados para avaliar a eficiência do inseticida cloridrato 

de cartape, inseticida de contato e ingestão que possui ação de choque contra 

aleirodídeos, na transmissão do ToSRV por B. tabaci biótipo B. Vinte e cinco plantas 

de tomateiro Kadá sadias com cerca de vinte centímetros de altura foram 

acondicionadas separadamente em três gaiolas. Cada gaiola foi confeccionada em 

madeira nas dimensões de 0,6 x 1,5 x 1,0 m, revestida com voil. A cada ensaio 

foram feitos três tratamentos, um em cada gaiola.  

O primeiro tratamento simulou a infecção primária (Gaiola P) que acontece 

em um campo de tomateiro pulverizado com o inseticida, adjacente a outras plantas 

infectadas com o vírus, não pulverizadas, nas quais os insetos adquiriram o vírus. 

Desta forma, adultos de B. tabaci biótipo B sadios foram inicialmente mantidos por 

24 h em tomateiro Kadá infectado com o ToSRV para a aquisição do vírus. Em 

seguida foram liberados no interior de uma das gaiolas onde as plantas de tomate já 

haviam sido previamente pulverizadas com o inseticida na dose recomendada pelo 

fabricante para tomateiro de 1,25 g de ingrediente ativo/L de calda, aplicada até o 

ponto de escorrimento. Foram liberados 200 aleirodídeos. Da mesma forma, a 

pulverização e liberação foi repetida mais duas vezes nessa gaiola, com o intervalo 

de uma semana após à última liberação.  

O segundo tratamento simulou a infecção secundária (Gaiola S) que acontece 

no interior de um campo de tomateiro pulverizado com o inseticida e que contém em 

seu interior plantas infectadas com o vírus. Dentro desta gaiola foram colocadas 

vinte e cinco plantas de tomate sadias e cinco plantas infectadas com o ToSRV 

distribuídas aleatoriamente. A mesma solução de cloridrato de cartape foi aplicada 

às plantas sadias e infectadas. No dia seguinte foram soltos cerca de 200 

aleirodídeos livres de vírus nesta gaiola. Esse procedimento também foi repetido 

mais duas vezes, conjuntamente às repetições nos demais tratamentos. 

O terceiro tratamento foi o controle (Gaiola C) onde as plantas não receberam 

inseticida. Dentro dessa gaiola foram colocadas vinte e cinco plantas de tomate 

sadias e cinco plantas infectadas com o ToSRV dispostas de maneira aleatória. 

Concomitamente aos outros dois tratamentos, foram liberados nesta gaiola cerca de 
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200 adultos de B. tabaci biótipo B sadios. Essa liberação foi repetida mais duas 

vezes conjuntamente com a liberação de aleirodídeos dos demais tratamentos. 

Após cerca de três semanas da última liberação de insetos nas gaiolas as 

plantas foram avaliadas por meio de PCR para a detecção do ToSRV. 

 

2.2.9 Detecção dos vírus 

 
2.2.9.1 Extração do DNA total para a detecção do ToSRV em aleirodídeos 

 
 A extração do DNA total dos aleirodídeos foi feita adaptando-se o protocolo 

de Idris, Smith e Brown (2001). Foram amostrados cerca de dez insetos por tubo de 

microcentrífuga de 1,5 mL. Os insetos foram macerados com o auxílio de pistilos 

plásticos. Acrescentaram-se 84 μL de tampão de lise (5 mM Tris-HCl e 0,05 mM 

EDTA), 2,4 μL de proteinase K (50 μg/mL) e 36 μL de Triton X-100 1,7%. A mistura 

foi incubada a 65°C por 20 minutos e centrifugada a 9000 g por 30 segundos. O 

sobrenadante foi recolhido e transferido para novo tubo. Como controles foram 

usados aleirodídeos que se alimentaram em plantas de tomateiro sadias. O DNA 

total extraído foi imediatamente submetido à reação de RCA. 

 

2.2.9.2 RCA 

 
O DNA total extraído de insetos foi inicialmente submetido à uma reação do 

tipo Rolling Circle Amplification (RCA) que amplifica DNA circular com o uso de DNA 

polimerase e primers randômicos resistentes a exonucleases. A RCA foi realizada 

segundo o protocolo do kit illustra TempliPhi® da GE Healthcare, utilizando-se 1 μL 

do DNA total. 

 

2.2.9.3 Extração do DNA total para detecção do ToSRV em plantas 

 
O DNA total das folhas coletadas das plantas-testes a serem analisadas foi 

extraído em tubos de microcentrífuga (do tipo eppendorf) de 1,5 mL, protocolo 

adaptado de Dellaporta et al. (1983). Discos provenientes de folhas foram 

macerados com o auxílio de pistilos plásticos, na presença de 500 μL de tampão de 

extração de DNA (NaCl 0,5 M; EDTA 0,05 M; Tris-HCl 0,1 M pH 8,0; β-

mercaptoetanol 0,2%) e 33 μL de uma solução de SDS 20%. A mistura foi agitada 
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por 30 segundos e incubada a 65°C por 30 minutos. Posteriormente foram 

adicionados 160 μL de acetato de potássio 5 M e a mistura foi submetida a uma 

centrifugação a 13000 g por 15 minutos. O sobrenadante foi transferido para um 

novo tubo, onde 200 μL de isopropanol foram adicionados e a mistura foi agitada 

lentamente. Foi feita a centrifugação a 13000 g por 5 minutos. O sobrenadante foi 

removido e o precipitado lavado com 500 μL de etanol 70%. Foi feita a centrifugação 

a 13000 g por 5 minutos e o sobrenadante foi removido. O precipitado foi seco à 

temperatura ambiente e ressuspendido em 20 μL de água Milli-Q. Como controles 

positivos da reação foram utilizados extratos de folhas de tomateiro sabidamente 

infectadas com o ToSRV. Como controles negativos foram utilizadas folhas de 

tomateiro sadio. 

 

2.2.9.4 PCR  

A detecção do ToSRV foi feita por PCR a partir do DNA total das amostras. 

Foram utilizados 5 μl de DNA total extraído das amostras vegetais ou do produto da 

RCA do DNA total de B. tabaci, 7,8 µL de água Milli-Q, 2,5 µL do tampão 10X da 

enzima Taq DNA polimerase, 2,0 µL de MgCl2 50 mM, 2,0 µL de dNTP´s 10 mM, 

0,25 µL da enzima Taq DNA polimerase, 0,25 µL do oligonucleotídeo iniciador 

específico (senso) ToSRV1f (AAG GCG ACG TCT TTG GAA GG) 20 mM e 0,25 µL 

do oligonucleotídeo iniciador específico (anti-senso) ToSRV2r (CTC AGC GGC CTT 

GTT ATA TTT) (FERNANDES et al., 2010). O regime do termociclador para essa 

reação foi de 94°C por 3 minutos e 30 ciclos de amplificação de 1 minuto a 94°C, 1 

minuto a 62°C e 4 minutos a 72°C, com uma etapa final de 5 minutos a 72°C. O 

produto desta amplificação foi corado com SYBR® Safe DNA gel Stain (1:10000, 

Invitrogen) e o tamanho dos fragmentos obtidos (820 pb), visualizados em um 

transiluminador de luz UV, foram comparados com marcador de 1Kb (1 Kb Plus DNA 

Ladder, Invitrogen) em gel de agarose a 1%. 

 

2.2.9.5 Extração de RNA total para a detecção do ToCV 

 

A extração foi realizada de acordo com o protocolo do fabricante do Trizol® 

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

tubos de microcentrífuga de 1,5 mL e macerados, com o auxílio de pistilos plásticos 

na presença de nitrogênio líquido. Foi adicionado 1 mL de Trizol® para 50 a 100 mg 
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de tecido macerado em cada tubo. Após a agitação vigorosa, incubou-se a mistura 

por 5 minutos a temperatura ambiente. Acrescentou-se 0,2 mL de clorofórmio em 

cada tubo. Após agitação manual por 15 segundos a mistura foi incubada sob 

temperatura ambiente por 5 minutos. A suspensão foi centrifugada a 12000 g por 15 

minutos, a 4 °C. A fase aquosa foi transferida para novo tubo, onde foram 

adicionados 500 µL de isopropanol, que foi misturado agitando-se o tubo 

lentamente. Incubou-se essa solução à temperatura ambiente por 10 minutos e 

centrifugou-se a 12000 g por 10 minutos a 4 °C para a precipitação do RNA. Após o 

descarte do sobrenadante o precipitado foi lavado com 1 mL de etanol 75%, 

centrifugando-se a 7500 g por 5 minutos a 4°C. O etanol foi descartado com cuidado 

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

ambiente e ressuspendido em 30 µL de água livre de RNAse ou água ‘DEPC’. 

Amostras de tomateiros infectados com o ToCV foram utilizados como controles 

positivos e amostras de tomateiros sadios como controles negativos. 

 

2.2.9.6 Nested RT-PCR 

 

A detecção do ToCV foi feita por Nested RT-PCR através do RNA total 

extraído das amostras. Para realizar a síntese da primeira fita do cDNA (RT = 

Reverse Transcription), 3 µL de RNA total extraído das folhas de tomateiro foram 

misturados a 7 µL de água ‘Milli-Q’ tratada com DEPC, 1 µL de desoxinucleosídeos 

trifosfatados (dNTP’s – 10 mM), 1 µL do oligonucleotídeo iniciador específico (anti-

senso) HS-12 (5’-CC(G/T)CCACCAAA(A/G)TCGTA-3') a 20 mM (DOVAS; KATIS; 

AVGELIS, 2002) em tubos do tipo eppendorf de 0,5 mL. A mistura foi levada para o 

termociclador, onde permaneceu incubada a 65°C por 5 minutos e 2°C por 2 

minutos. Em seguida, foram adicionados 5 µL de Buffer First M-MLV, 2 µL de DTT 

0,1 M e 1 µL da enzima transcriptase reversa M-MLV. A mistura foi incubada a 37°C 

por 50 minutos e a 70°C por 15 minutos, sendo depois mantida a 4°C até a sua 

retirada. 

Na primeira reação de PCR foram utilizados 15,3 µL de água Milli-Q, 2,5 µL 

de tampão 10X da enzima Taq DNA polimerase, 0,8 µL de MgCl2 50 mM, 1,5 µL de 

dNTP’s 10 mM, 3,0 μL de cDNA extraído, 0,8 µL do oligonucleotídeo iniciador 

específico (senso) HS-11 (5’-GG(G/T)TT(A/G)GA(G/T)TT(C/T)GGTACTAC-3’), 0,8 

µL do oligonucleotídeo iniciador específico (anti-senso) HS-12 (5’-
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CC(G/T)CCACCAAA(A/G)TCGTA-3') ambos a 20 mM (DOVAS; KATIS; AVGELIS, 

2002) e 0,3 µL de enzima Taq DNA polimerase. Essa solução foi aquecida a 94°C 

por 3 minutos e depois submetida a 35 ciclos de 94°C por 30 segundos, 49°C por 40 

segundos, 72°C por 50 segundos e uma temperatura final de 72°C por 10 minutos. A 

segunda reação de PCR foi feita da mesma maneira, com a mesma quantidade de 

reagentes, mas utilizando os oligonucleotídeos iniciadores específicos ToC-5 

(senso) (5’- GGTTTGGATTTTGGTACTACATTCAGT-3’) a 20 mM e ToC-6 (anti-

senso) (5’- AAACTGCCTGCATGAAAAGTCTC - 3’) a 20 mM (DOVAS; KATIS; 

AVGELIS, 2002) na proporção de 0,8 µL e 3,0 μL do produto da primeira reação de 

PCR. O regime do termociclador foi de 95°C por 1 minuto, com 40 ciclos de 95°C por 

20 segundos, 60°C por 15 segundos, 72°C por 10 segundos e uma temperatura final 

de 72°C por 2 minutos. O DNA foi corado com SYBR® Safe DNA gel Stain e 

separado por eletroforese em gel de agarose a 1% por cerca de 40 minutos. Os 

fragmentos de DNA amplificados (463 pb) foram visualizados após a eletroforese em 

transiluminador de luz UV e as imagens foram arquivadas. 

 

2.2.9.7 Sequenciamento de nucleotídeos 

 

Para a confirmação da identidade dos vírus que foram detectados através de 

PCR e RT-PCR, fragmentos de DNA amplificados foram purificados através de kit de 

purificação Wizard® SV Gel e PCR Clean-up System (Promega) ou PureLinkTMPCR 

Purification Kit (Invitrogen), segundo o protocolo de cada fabricante. Em seguida 

foram quantificados com uma concentração mínima de 50 ng de DNA/µL e mantidos 

em freezer a -20ºC. Estes produtos de PCR ou RT-PCR foram expedidos juntamente 

com os respectivos oligonucleotídeos iniciadores específicos para a Macrogen 

Korea, localizada em Seoul, Korea, onde foi feito o sequenciamento direto de 

nucleotídeos de cada uma das amostras. Os resultados dos sequenciamentos foram 

transmitidos de forma on-line através da home page da empresa, disponível em 

http://dna.macrogen.com/eng/ e as qualidades das sequências foram analisadas 

pelo Electropherogram Quality Analysis da Embrapa disponível em 

http://bioinformatica.cenargen.embrapa.br/phph/ e depois submetidas ao pacote de 

programas Staden. A sequência consenso obtida foi comparada com as demais 

sequências disponíveis no Genbank pelo programa BLASTn disponível em 
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http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PROGRAM=blastn&BLAST_SPEC=WGS&BLA

ST_PROGRAMS=megaBlast&PAGE_TYPE=BlastSearch. 

 

2.3 Resultados  

 
2.3.1 Relações de transmissão do ToSRV e do ToCV com B. tabaci biótipo B  

 
2.3.1.1 Períodos de Acesso à Aquisição e à Inoculação do ToSRV 

 
Os períodos mínimos de acesso à aquisição e à inoculação do ToSRV por B. 

tabaci biótipo B foram de 5 minutos (Tabela 1 e 2), com eficiência média de 

transmissão de 10%. Para os PAA de 10 minutos até 1 h a eficiência média de 

transmissão variou de 10% a 20%. Após 24h de PAA a eficiência média de 

transmissão foi de 75%. Valores semelhantes de eficiência média de transmissão 

foram obtidos para PAI variando de 10 minutos a 24h. 

 

 

Tabela 1 - Transmissão do ToSRV pela B. tabaci biótipo B após diferentes períodos de acesso à 
aquisição (PAA) do vírus e 24 h de acesso à inoculação (PAI) 

Experimento 1 

 

Experimento 2 PAA 

PCR* % PCR* % 

Média (%) 

5 min 1/10 10 1/10 10 10 

10 min 2/9 22 1/10 10 16 

20 min 1/10 10 1/10 10 10 

30 min 1/10 10 3/10  30 20 

1 h 0/9 0 4/10 40 20 

24 h 1/ 2 50 2/2 100 75 

Sadio 0/2 0 0/2 0 0 

*Número de plantas positivas no PCR/número de plantas inoculadas com 10 adultos de B. tabaci 

biótipo B 
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Tabela 2 - Transmissão do ToSRV pela B. tabaci biótipo B após 24 h de acesso à aquisição (PAA) e 
diferentes períodos de acesso à inoculação (PAI) do vírus 

PAI Experimento 1 

 

Experimento 2 

 PCR* % PCR* % 

Média (%)

5 min 2/10 20 0/8 0 10 

10 min 1/9 11,1 1/10 10 10,5 

20 min 0/10 0 3/10 30 15 

30 min 0/10 0 3/10 30 15 

1 h 1/10 10 3/9 33,3 21,6 

24 h 1/ 2 50 2/2 100 75 

Sadio 0/2 0 0/2 0 0 

*Número de plantas positivas no PCR/número de plantas inoculadas com 10 adultos de B. tabaci 

biótipo B 

 

2.3.1.2 Períodos de Acesso à Aquisição e à Inoculação do ToCV 
 

Os períodos mínimos de acesso à aquisição e à inoculação encontrados para 

o ToCV por B. tabaci biótipo B estão nas tabela 3 e 4, respectivamente. A eficiência 

de transmissão após 5 minutos de PAA foi em média 15%. Quando o PAA variou de 

10 minutos a 1 h, a eficiência média de transmissão foi de aproximadamente 40%. 

Para um PAA de 24h a eficiência média de transmissão foi de 100%. A eficiência 

média de transmissão após 5 minutos de PAI foi de 25%. Para os demais PAI a 

eficiência média de transmissão variou de 25% a 50%. 
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Tabela 3 - Transmissão do ToCV pela B. tabaci biótipo B após diferentes períodos de acesso à 
aquisição (PAA) do vírus e 24h de acesso à inoculação 

Experimento 1 Experimento 2 PAA 

PCR* % PCR* % 

Média (%) 

5 min 2/10 20 1/10 10 15 

10 min 4/10 40 4/10 40 40 

20 min 3/10 30 5/10 50 40 

30 min 4/9 44,4 3/9 33,3 38,8 

1 h 4/10 40 4/10 40 40 

24 h 2/2 100 2/2 100 100 

Sadio 0/2 0 0/2 0 0 

*Número de plantas positivas no PCR/número de plantas inoculadas com 10 adultos de B. tabaci 

biótipo B. 

 

 

 

 

Tabela 4 - Transmissão do ToCV pela B. tabaci biótipo B após diferentes períodos de acesso à 
inoculação (PAI) do vírus após 24 h de acesso à aquisição 

Experimento 1 

 

Experimento 2 Média (%) PAI 

PCR* % PCR* %  

5 min 3/10 30 2/10 20 25 

10 min 4/10 40 1/10 10 25 

20 min 3/10 30 2/10 20 25 

30 min 4/10 40 5/10 50 45 

1 h 4/10 40 5/10 50 45 

24 h 1/ 2 50 1/2 50 50 

Sadio 0/2 0 0/2 0 0 

*Número de plantas positivas no PCR/número de plantas inoculadas com 10 adultos de B. tabaci 

biótipo B 
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 2.3.1.3 Detecção do ToSRV no inseto 

A análise de PCR para a detecção do ToSRV em insetos que se alimentaram 

em plantas infectadas por períodos de 1 a 5 minutos estão na tabela 5 e figura 2. 

Produtos de PCR de 2 amostras tiveram a sequência de nucleotídeos identificada, 

as quais mostraram identidades de 99% com a sequência correspondente do DNA-A 

do isolado Sumaré do ToSRV (GenBank: EU086591.2).  

 

 

Tabela 5 - Detecção de vírus em B. tabaci biótipo B em análise de PCR 

Grupos de insetos infectivos/grupos de insetos 

testados por PCR* 

PAA 

Imediatamente após o 

PAA 

24h após o PAA 

1min 6/6 6/6 

3 min 6/6 5/6 

5 min 6/6 6/6 

24h 1/1 1/1 

*Grupo de 10 insetos adultos 

 
Nota-se que apenas um minuto de alimentação em folha infectada com o 

ToSRV foi suficiente para a aquisição do vírus por adultos de B. tabaci biótipo B 

(tabela 5). O mesmo ocorreu após períodos de alimentação de 3 e 5 minutos. O 

vírus foi detectado nos insetos 24h depois dos respectivos PAAs, quando os insetos 

foram mantidos em planta não hospedeira do vírus. Insetos que não se alimentaram 

em tomateiro infectado (controle sadio) não tiveram o ToSRV detectado por PCR. 

Não foi feito teste de transmissão neste caso. 
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                      M     1    1    1    3     3    3    5    5    5    24   S 

 

Figura 2 - Detecção do ToSRV em B. tabaci biótipo B por PCR. DNA total extraído de grupos de 10 
adultos que se alimentaram na fonte de inóculo por 1, 3, 5 minutos e 24 h. M= Marcador 
1kb Plus; S= DNA total de insetos não virulíferos 

 

2.3.1.4 Retenção do ToSRV em B. tabaci 

 
Os resultados de dois experimentos independentes para avaliar a retenção do 

ToSRV em B. tabaci biótipo B estão na tabela 6 e ilustrados na figura 3. Um dia após 

a aquisição do vírus a eficiência de transmissão para tomateiro foi em média 75%. 

Essa eficiência de transmissão se manteve 5 dias após a aquisição do vírus pelo 

inseto. Quinze dias após a aquisição do vírus pelos insetos a eficiência média de 

transmissão foi de 83,3%, caindo para 66,7% decorridos 25 dias da aquisição. Aos 

27 dias os insetos restantes estavam mortos.  

 

Tabela 6 – Detecção do ToSRV em adultos de B. tabaci biótipo B no período de 0 a 25 dias após o 
PAA do vírus 

Número de plantas positivas/número de plantas 

inoculadas 

 

Tempo de retenção 

(dias) Experimento 1 Experimento 2 

0 7/10 8/10 

5 7/10 8/10 

15 6/8 9/10 

25 6/9 6/9 

Sadia não inoculada 0/10 0/10 

 

820pb 
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M      1       2     3      4      5      6      7      8     9       +      S 

 

Figura 3 - Detecção do ToSRV por RT-PCR em gel de agarose a 1%. M =Marcador 1kb Plus; as 
amostras de 1 a 9 correspondem às plantas de tomateiro inoculadas com B. tabaci biótipo 
B alimentadas previamente em tomateiro infectado com o ToSRV por 24 h e transferidas 
para couve, onde ficaram durante 25 dias; + = controle positivo (ToSRV); S = planta sadia 

 

2.3.2 Interação do ToSRV e ToCV na transmissão por B. tabaci biótipo B 

 
Os resultados de 4 experimentos independentes da eficiência de adultos 

individuais de B. tabaci biótipo B na transmissão do ToSRV e ToCV isolados e em 

mistura estão na tabela 7. Em média, um único inseto foi capaz de transmitir o 

ToSRV para 18 de 38 plantas inoculadas (47,4%) quando o inseto adquiriu o vírus 

em uma fonte de inóculo contendo apenas este begomovírus. O ToCV foi 

transmitido da mesma maneira para 17 de 38 plantas inoculadas (44,7%) quando a 

fonte de inóculo continha apenas esse crinivírus. Insetos que adquiriram os dois 

vírus simultaneamente transmitiram os dois vírus em conjunto para 17 de 38 (44,7%) 

plantas inoculadas. Apenas 4 das 38 (10,5%) plantas inoculadas com insetos que 

adquiriram os dois vírus conjuntamente foram infectadas apenas com o ToCV. Esse 

valor foi o mesmo para a infecção simples com o ToSRV com B. tabaci biótipo B na 

planta fonte de ambos os vírus. Em tomateiros sadios usados como controle não 

foram detectados os vírus.  
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Tabela 7 - Eficiência de transmissão do ToSRV, do ToCV e da mistura de ambos, por um adulto de B. tabaci biótipo B em plantas de tomateiro cv. Kadá 
 

Experimento 1* 
 

Experimento 2* Experimento 3* Experimento 4*  
Tratamentos 

ToCV 

 

ToSRV 

 

ToSRV

+ ToCV

ToCV 

 

ToSRV 

 

ToSRV

+ ToCV

ToCV 

 

ToSRV 

 

ToSRV
+ ToCV

ToCV 

 

ToSRV ToSRV

+ ToCV 

Insetos que 
adquiriram os 
dois vírus em 

mistura 
 

5/8 5/8 4/8 4/10 6/10 4/10 8/10 6/10 5/10 4/10 4/10    4/10 

Insetos que 
adquiriram o 

ToCV 
 

4/8 - - 3/10 - - 7/10 - - 3/10 - - 

Insetos que 
adquiriram  o 

ToSRV 
 

   - 5/8 - - 4/10 - - 6/10 - - 
 
 

3/10 - 

*Número de plantas positivas na análise de RT-PCR ou PCR/número de plantas inoculadas. A detecção do ToCV foi feita por RT-PCR e a do ToSRV por 
PCR 
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2.3.3 Transmissão do ToCV por T. vaporariorum 

 
 Os resultados de dois experimentos independentes estão na tabela 8. T. 

vaporariorum transmitiu o vírus até mesmo quando utilizados apenas 5 insetos por 

vaso com duas plantas, com uma eficiência de 11,5%. Com o aumento do número 

de insetos, utilizando-se 10, 20, 30 e 40 adultos, a eficiência média de transmissão 

aumentou respectivamente para 15,4, 26,9, 45,8 e 57,7%. Essas médias de 

eficiência foram menores que aquelas obtidas na transmissão por B. tabaci biótipo 

B, que foram de 58,3, 75,0, 81,8, 83,3 e 100% quando as plantas foram inoculadas 

com 5, 10, 20, 30 e 40 insetos por vaso de duas plantas. Tomateiros sadios foram 

mantidos como controle negativo e neles não foi detectado o ToCV na RT-PCR. 

 

 

 

M    1   2    3   4    5    6   7    8   9   10  11  12  13   14  15  16   S  + 

 
 
Figura 4 - Detecção do ToCV por RT-PCR em gel de agarose a 1%. M corresponde ao marcador 1kb 

Plus; as amostras de 1 a 16 correspondem às plantas de tomateiro inoculadas com 40 
aleirodídeos por vaso de duas plantas; a amostra + ao controle positivo (planta infectada 
com ToCV) e S à planta sadia 
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Tabela 8 - Eficiência de transmissão do ToCV por diferentes números de adultos de T. vaporariorum e de B. tabaci biótipo B para plantas de tomateiro cv. 

Kadá 
№ de plantas infectadas/№ de plantas inoculadas 

Experimento 1 Experimento 2 

% média de infecção № de insetos 

T. vaporariorum B. tabaci T. vaporariorum B. tabaci T. vaporariorum B. tabaci 

5 1/16 0/2 2/10 7/10 11,5 58,3 

10 2/16 1/2 2/10 8/10 15,4 75,0 

20 4/16 2/2 3/10 7/9 26,9 81,8 

30 6/14 2/2 5/10 8/10 45,8 83,3 

40 10/16 2/2 5/10 10/10 57,7 100,0 

Controle sadio  0/8 0/8 0/5 0/5 0 0 
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2.3.4 Efeito do inseticida cloridrato de cartape no controle da transmissão do 

ToSRV 

Os resultados de dois experimentos sobre a eficiência do inseticida cloridrato 

de cartape no controle da transmissão de ToSRV pela B. tabaci biótipo B estão na 

tabela 9. Quando as plantas foram pulverizadas com o inseticida e receberam 

insetos virulíferos (simulação da infecção primária, gaiola P), a porcentagem média 

de infecção foi de 52%. Esse valor foi ligeiramente inferior à média de infecção das 

plantas usadas como controle (58%), onde não foi aplicado inseticida (Gaiola C). No 

entanto, quando plantas sadias e infectadas pulverizadas com o inseticida 

receberam insetos avirulíferos (simulação da infecção secundária, gaiola S), as 

porcentagens de infecção no primeiro e no segundo experimento foram de 0% e 

12%, respectivamente.  

 

 

 

 

Tabela 9 - Transmissão do ToSRV por B. tabaci biótipo B para tomateiros cv. Kadá pulverizados 
com o inseticida cloridrato de cartape, simulando as transmissões primária (Gaiola P) e 
secundária (Gaiola S) 

*Gaiola P =Tomateiros sadios pulverizados com cloridrato de cartape + vetores virulíferos para o 
ToSRV 
Gaiola S = Tomateiros sadios e infectados pulverizados com cloridrato de cartape +vetores 
avirulíferos 
Gaiola C = Tomateiros sadios e infectados não pulverizados + vetores avirulíferos 
** Médias na coluna seguidas por letras iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 
 
 
 

Número de plantas infectadas/número de plantas inoculadas 
 

 

 

Gaiolas* 
Experimento 

1 
% Experimento 

2 
% % média** 

Gaiola P 

 

13/25 52 13/25 52 52 a 

Gaiola S 
 

0/25 0 3/25 12 6 b 

Gaiola C  

 

14/25 56 15/25 60 58 a 
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2.4 Discussão  

2.4.1 Relação doToSRV com a B. tabaci biótipo B  

O primeiro estudo das relações do ToSRV com a B. tabaci biótipo B foi feito 

por Marubayashi (2009), utilizando um isolado viral obtido de pimentão, denominado 

PJU, em testes de transmissão em tomateiro e pimentão. O autor constatou que os 

períodos mínimos de acesso à aquisição (PAA) e à inoculação (PAI) do vírus foram 

de 15 minutos, exceto para o PAI quando o inseto adquiriu o vírus em planta 

infectada de pimentão e a transmissão foi efetuada para tomateiro. Nessa 

combinação o PAI mínimo foi de 30 minutos. A eficiência de transmissão também 

variou em função da combinação espécie da planta fonte de inóculo/espécie da 

planta inoculada. O autor, no entanto, não analisou PAA e PAI inferiores a 15 

minutos. No presente trabalho constatou-se que os tempos mínimos para o PAA e o 

PAI do isolado do ToRSV de tomateiro foram de 5 minutos (Tabelas 1 e 2), 

ligeiramente inferiores aos obtidos por Marubayashi (2009). As eficiências médias de 

transmissão em ambos os casos foi de 10%, aumentando a medida que os tempos 

para o PAA e PAI aumentaram. Estudos semelhantes foram conduzidos com dois 

outros begomovírus que ocorrem em tomateiro no Brasil, o ToRMV (SANTOS; 

ÁVILA; RESENDE, 2003) e o ToYVSV (FIRMINO et al., 2009). No primeiro caso os 

autores constataram tempos mínimos de aquisição e de inoculação de 15 e 30 

minutos, respectivamente. Já os tempos mínimos para a aquisição e a transmissão 

do ToYVSV pela B. tabaci biótipo B foram de 30 minutos e 10 minutos, 

respectivamente. Verifica-se, pelo exposto, que os tempos mínimos de aquisição e 

de transmissão dos begomovírus pelo vetor B. tabaci biótipo B apresentam algumas 

variações em função da espécie viral estudada. Também podem ser afetados pelo 

número de insetos utilizados nos testes de transmissão, espécie da planta teste 

(MARUBAYASHI, 2009), população do inseto e condições ambientais em que o 

experimento foi conduzido. Essa mesma variação pode ser encontrada em estudos 

com begomovírus de outros países. Os períodos mínimos para a aquisição e a 

inoculação do isolado de Israel do TYLCV pela B. tabaci biótipo B foram de 15 e 30 

minutos, respectivamente. Já o período mínimo para a aquisição do isolado do 

mesmo vírus da Jordânia foi de 1 h (COHEN; NITZANY, 1966; MANSOUR; AL-

MUSA, 1992; MEHTA et al., 1994). Brown e Nelson (1988), ao estudarem a 

interação do Chino del tomate virus (CdTV) com a B. tabaci detectaram períodos 

mínimos de acesso à aquisição e à inoculação de 1 h e 2 h, respectivamente, sendo 
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estes tempos bastante superiores aos obtidos com espécies de begomovírus que 

ocorrem em tomateiros no Brasil, incluindo a do presente estudo. 

No caso do isolado do ToSRV desse trabalho constatou-se ainda que insetos 

que se alimentaram em plantas infectadas por períodos de 1, 3 e 5 minutos 

continham o vírus no corpo, conforme detectado por PCR (tabela 5, figura 2), 

embora testes de transmissão não tenham sido realizados. Ghanim, Morin e 

Czosnek (2001) estudaram de maneira bastante detalhada, por meio da detecção do 

vírus por PCR, o processo de translocação e a passagem do TYLCV pelos 

diferentes órgãos da B. tabaci biótipo B desde o processo de aquisição até a 

transmissão do vírus. A detecção do vírus nos estiletes dos insetos foi rara. No 

entanto, depois de dez minutos de alimentação na planta infectada o begomovírus 

foi detectado na cabeça dos insetos. Trinta minutos depois de ser encontrado na 

cabeça dos insetos o vírus pôde ser detectado no intestino. Passados mais 30 

minutos o TYLCV foi encontrado na hemolinfa. Decorridas cinco horas e meia o 

vírus já estava na glândula salivar. O tempo de translocação do Squash leaf curl 

virus (SLCV) nesse aleirodídeo foi similar ao encontrado para o TYLCV (ROSELL; 

TORRES-JEREZ; BROWN, 1999). Atzmon, Van Hoss e Czosnek (1998) analisaram 

a presença do TYLCV em pequenos quadrados de tecidos de plantas onde apenas 

um inseto foi transferido após se alimentar durante 5 minutos em tomateiro contendo 

o vírus. Nesse caso a detecção do vírus ocorreu em duas das doze amostras 

analisadas. Quando os tempos de aquisição do vírus foram de 10 e 30 minutos, o 

número de amostras positivas foram 7 e 12, respectivamente. Porém, como o ponto 

de inoculação foi retirado para análise, essas plantas não foram invadidas 

sistemicamente pelo vírus.  

Ainda não há estudo sobre a distribuição específica do ToSRV nas células da 

planta, porém o resultado aqui obtido na relação vírus-vetor sugerem a possibilidade 

de que o ToSRV pode estar presente nas células do mesofilo, como é o caso de 

outros begomovírus. Rushing et al. (1987) parecem ter sido os primeiros a identificar 

que o TGMV pode infectar células do mesofilo, além daquelas do floema. Análise de 

tecidos de Nicotiana benthanima infectada com o TGMV, em microscópio de luz e 

eletrônico de transmissão, revelou a presença de efeitos citopáticos típicos de 

geminivírus em células do floema, do mesofilo e da epiderme foliar, sendo mais 

evidentes no núcleo e nos cloroplastos. Morra e Petty (2000) compararam a 

distribuição celular do TGMV e do BGMV em N. benthamiana e confirmaram que o 
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BGMV fica limitado ao floema, enquanto o TGMV pode invadir células do mesofilo 

foliar. Através de complementação genética e análise de vírus híbridos 

recombinantes esses autores demonstraram que três elementos genéticos do TGMV 

determinam a invasão sistêmica do vírus nos tecidos do mesofilo. As proteínas NSP, 

MP E CP estão envolvidas no movimento de begomovírus (LEVI; TZFIRA, 2010; 

LAZAROWITZ; BEACHY, 1999; ROJAS et al., 2005). Os estudos de movimento que 

tem usado o Bean dwarf mosaic virus (BDMV) como modelo mostram que esse vírus 

não é limitado ao floema e se move para o tecido do mesofilo. Dentro da célula, a 

NSP se liga ao DNA, transportando-o do núcleo para o citoplasma. O movimento 

célula a célula se dá através do dsDNA do BDMV liberado no citoplasma, que se liga 

à proteína MP formando um complexo que passa através dos plasmodesmas (LEVI; 

TZFIRA, 2010; NOUEIRY et al.,1994; ROJAS et al., 1998). Para o movimento à 

longa distância o vírus apenas passa pelos plasmodesmas de células de tecidos 

vasculares e a NSP e a MP não são requeridas (HOU et al., 1998). O Abutilon 

mosaic virus (AbMV) é um begomovírus limitado ao floema, também utilizado em 

estudos de movimento. Uma diferença entre o movimento do BDMV e do ABMV está 

no movimento intracelular do AbMV, onde a NSP transporta o DNA do núcleo para a 

periferia da célula, e esse complexo NSP-DNA é transportado célula a célula pela 

MP, diferentemente do BDMV onde somente o DNA é transportado pela MP 

(FRISCHMUTH et al., 2007; HEHNLE et al., 2004; LEVI; TZFIRA, 2010; ZHANG et 

al., 2001, 2002). 

A presença do vírus no mesofilo foliar pode facilitar a sua aquisição pelo 

inseto logo no início da penetração do estilete nos tecidos da folha, uma vez que o 

inseto sabidamente alimenta-se nos vasos do floema. Aleirodídeos podem aceitar ou 

rejeitar a planta antes ou durante a penetração estiletar na epiderme. Penetram seus 

estiletes primeiramente entre as paredes das células, intracelularmente na epiderme, 

raramente através dos estômatos. (FREEMAN et al., 2001; JANSEN; TJALLING; 

LENTEREN, 1989; POLLARD, 1955). A profundidade de penetração dos estiletes é 

a mesma de seu comprimento. Adultos possuem estiletes com comprimentos 

médios de 217 µm. Já o comprimento médio dos estiletes das ninfas de primeiro 

estádio é de 113 µm, segundo estádio 135 µm, terceiro estádio 142 µm, quarto 

estádio 158 µm, muito mais longos do que a distância da camada da epiderme até o 

floema, por exemplo, de folhas de algodoeiro que varia de 53 a 127 µm. B. tabaci 

biótipo B quando começa a se alimentar da folha da planta provavelmente não 
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possui um caminho determinado para seu estilete encontrar o floema, encontrando-o 

através de tentativa e erro. A rejeição à planta pode ocorrer tão logo o aleirodídeo 

alcance a epiderme da planta. (CHU et al., 2000; FREEMAN et al., 2001, JANSEN; 

TJALLING; LENTEREN, 1989). 

As características anatômicas do inseto juntamente com estudos de 

comportamento alimentar e transmissão de vírus permitem compreender a 

transmissão de begomovírus em tempos relativamente curtos de alimentação. Jiang 

et al. (2000) monitoraram o comportamento alimentar de B. tabaci biótipo B, por 

meio do “Electrical Penetration Graph” (EPG), durante o processo de transmissão do 

TYLCV variando de 3,5 a 14 h. Os resultados obtidos claramente demonstraram que 

a duração (5,56 ± 0,52 minutos) da forma de onda elétrica E(pd)1 (relacionada à 

salivação do inseto no floema) correlacionou-se acentuadamente com a  inoculação 

do vírus. A inoculação do vírus na planta também foi possível durante a detecção 

(6,98 ± 1,59 minutos) de ondas elétricas da forma E(pd)2 (relacionada à ingestão do 

inseto no floema), uma vez que se detectou um aumento na taxa de transmissão em 

relação ao caso anterior. Constatou-se ainda que em dois casos, de 36 analisados, 

houve transmissão do TYLCV sem a detecção da onda elétrica relacionada ao 

floema. Os autores apontaram que nesses casos as partículas virais podem ter sido 

inoculadas nas células companheiras do floema durante breves picadas 

intracelulares. 

Adultos de B. tabaci biótipo B que adquiriram o ToSRV durante 24 h em 

tomateiro infectado permaneceram virulíferos por um período de até 25 dias, período 

máximo que os insetos sobreviveram (Tabela 6) quando mantidos em planta imune 

ao vírus. Com base somente na análise de sintomas das plantas inoculadas por 

meio do vetor, Idris e Brown (1998) detectaram a persistência do Sinaloa tomato leaf 

curl virus (STLCV) em adultos de B. tabaci por no máximo 9 dias. Já o Squash leaf 

curl virus (SLCV) ficou retido no inseto por 26 dias (COHEN et al.,1983). O TYLCV e 

um begomovírus que infecta Euphorbia prunifolia ficaram retidos no vetor por até 20 

dias (COHEN; NITZANY, 1966; COSTA; BENNETT, 1950), enquanto o Chino del 

tomate virus (CdTV) ficou retido por 4 a 7 dias, sendo que esta variação foi 

proporcional ao tempo de aquisição do vírus pelo aleirodídeo (BROWN; NELSON, 

1988). O ToYVSV ficou retido em B. tabaci por 20 dias (FIRMINO et al., 2009). 

No presente estudo não foi possível determinar o período de latência do ToSRV em 

B. tabaci biótipo B. Marubayashi (2009) realizou diversos experimentos para 
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identificar o período de latência do isolado PJU do ToSRV em fêmeas e machos 

desse aleirodídeo, usando apenas um inseto nos testes de transmissão, mas não 

logrou êxito. Firmino et al. (2009) identificaram como sendo de aproximadamente 16 

h o período de latência do ToYVSV em B. tabaci. O mesmo número de horas foi 

encontrado para o período de latência do ToRMV (SANTOS; ÁVILA; REZENDE, 

2003). Brown e Nelson (1988) ao estudarem a relação do Chino del tomate virus 

(CdTV) com a B. tabaci contataram período de latência de 17h. O SCLV e o TYLCV, 

que também tiveram sua relação com a B. tabaci estudada, mostraram valores de 

latência de 19 e 21 h, respectivamente, sendo um pouco maiores do obtido com o 

ToYVSV (COHEN et al., 1983; MANSOUR; AL-MUSA, 1992). Mehta et al. (1994) 

estudando um outro isolado do TYLCV constataram um período de latência de 24 h, 

mostrando assim que pode haver variações da interação vírus/vetor dentro de uma 

mesma espécie. Considerando-se que nos ensaios do presente trabalho para a 

identificação do tempo mínimo de acesso à inoculação do ToSRV os insetos 

permaneceram na fonte de inóculo por 24 h para a aquisição do vírus, com 

resultados positivos de transmissão, pode-se supor que o período de latência é 

inferior a 24 h, estando de acordo com os exemplos acima mencionados.  

 

2.4.2 Relação do ToCV com a B. tabaci biótipo B  

 

Sabe-se que a relação vírus-vetor no caso do ToCV é do tipo semi-

persistente, isto é, o inseto é capaz de transmitir o vírus logo após a aquisição, uma 

vez que não há período de latência. Utilizando-se o mesmo critério para a 

identificação do PAA e do PAI para o ToSRV, verificou-se que a B. tabaci biótipo B 

adquiu e transmitiu o ToCV após períodos mínimos de alimentação de 5 minutos 

(Tabelas 3 e 4). 

O tempo de retenção do ToCV em B. tabaci biótipo B já foi identificado por 

Wintermantel e Wisler (2006) como sendo de três dias, usando 30 insetos por planta 

e PAA de 24 h. Os autores verificaram também que o tempo de retenção do vírus 

em T. abutilonea foi de cinco dias. As espécies menos eficientes para a transmissão 

do ToCV, B. tabaci biótipo A e T. vaporariorum, retiveram o vírus por apenas um dia. 

Diferente do que já foi relatado para espécies de begomovírus, onde algumas são 

restritas aos vasos do floema, enquanto outras também podem infectar células do 

mesofilo foliar, estudos de citopatologia com dois crinivírus que infectam o tomateiro 
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não evidenciaram a presença deles além das células dos vasos do floema. Wisler et 

al. (1996) analisaram em microscópio de luz tecidos de N. clevelandii infectada com 

o Tomato infectious chlorosis virus (TICV) e constataram a presença de inclusões 

citoplasmática características de closterovírus somente no floema. Wisler et al. 

(1998b), analisando tecidos da mesma planta porém infectada com o ToCV 

encontraram corpos de inclusões típicos de closterovírus somente nos tecidos do 

floema.  

Johnson et al. (2002) parecem ter sido os primeiros a estudar a transmissão 

de um closterovírus, o Lettuce chlorosis virus (LCV) em Malva parviflora, 

monitorando a alimentação do vetor B. argentifolii por meio da técnica de EPG. 

Verificaram que as picadas intracelulares antes de atingirem o floema, efetuadas 

pelo inseto não tiveram grande importância na transmissão do vírus, pois somente 

um inseto (5%), dos 19 analisados, inoculou o LCV. No entanto, dos 23 insetos que 

alimentaram-se no floema, 11 (48%) transmitiram o vírus.  

 

2.4.3 Interação do ToSRV e ToCV na transmissão por um adulto de B. tabaci 

 

A transmissão do ToSRV e do ToCV separadamente e em mistura através da 

B. tabaci biótipo B também foi motivo de estudo no presente trabalho. A eficiência de 

transmissão dos vírus isoladamente ou em mistura, por um único inseto, foi bastante 

semelhante (tabela 7), sugerindo não ter ocorrido interferência entre os vírus nos 

processos de aquisição e de transmissão.  

Dalmon et al. (2009) compararam a eficiência de T. vaporariorum na 

transmissão de dois crinivírus, o ToCV e o TICV, adquiridos isoladamente ou em 

mistura pelo inseto. A probabilidade estimada de transmissão variou de 0,01 a 0,13 

e não foi significativa entre o ToCV e o TICV, ou entre os vírus isoladamente e em 

mistura. Wintermantel et al. (2008), usando Real-time RT-PCR, compararam a 

concentração de ambos em infecções simples e mistas e verificaram que ela variou 

em função do hospedeiro. A concentração dos dois vírus decresceu na infecção 

mista quando em Physalis wrightii, em comparação com a infecção individual dos 

vírus. Em N. benthamiana, no entanto a concentração do TICV aumentou, enquanto 

que a do ToCV diminuiu na infecção mista em comparação com a infecção dos dois 

vírus separadamente. 
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Ohnish et al. (2010) examinaram a persistência de duas estirpes do TYLCV 

(“mild” e Israel) em adultos de B. tabaci biótipo B, após aquisições consecutivas das 

estirpes pelos insetos e constataram que a porcentagem de insetos individuais que 

transmitiram as duas estirpes simultaneamente foi maior (75%) do que a daqueles 

que transmitiram apenas uma estirpe (25%), independente de qual delas foi 

adquirida primeiro. Quando os insetos adquiriram primeiro a estirpe de Israel e 

depois a “mild”, o número de plantas infectadas com ambas as estirpes (44,4%) foi 

semelhante ao daquelas infectadas com cada uma das estirpes isoladamente 

(55,6%), semelhante ao que se obteve no presente trabalho de transmissão do 

ToSRV e ToCV. No entanto, quando a sequência de aquisição das estirpes foi 

invertida, o número de plantas infectadas por ambas foi aproximadamente duas 

vezes (70,4%) superior ao daquelas infectadas com apenas uma estirpe (29,6%). Os 

autores não encontrado explicações para essa diferença.  

Em outro trabalho com um isolado normal do Tomato yellow leaf curl Sardinia 

virus e um mutante não transmissível por B. tabaci biótipo B, Caciagli et al. (2009) 

constataram que a transmissão do isolado normal pelo inseto foi inibida pela 

presença do mutante, embora ela tenha sido capaz de circular na hemolinfa e entrar 

na glândula salivar. O mutante possui um aminoácido alterado na proteína capsidial 

responsável pela transmissão pelo vetor.  

Macêdo (2011) comparou a transmissão simples e mista do ToSRV e outro 

begomovírus, o Tomato golden vein virus, ambos transmitidos por B. tabaci biótipo B 

e não encontrou diferenças significativas na eficiência da transmissão do vírus 

isoladamente ou em mistura.  

A interação entre vírus na transmitidos por afídeos também já foi motivo de 

investigações. Roberts et al. (1993), por exemplo, estudaram a eficiência do afídeo 

Aphis craccivora na transmissão do Cucumber mosaic virus (CMV) e do Cowpea 

aphid-borne mosaic virus (CABMV), ambos de relação não persistente com o vetor, 

para plantas de caupi cv. Tvu 76, após os afídeos terem adquirido os vírus 

isoladamente e em mistura. No primeiro caso, A. craccivora foi mais eficiente na 

transmissão do CABMV (60%) do que do CMV (20%). No entanto, quando os 

afídeos adquiriram primeiro o CABMV, seguido do CMV, somente o primeiro foi 

transmitido para 100% das plantas. 

Pinto et al. (2008) estudaram a eficiência dos afídeos A. gossypii e Myzus 

persicae na transmissão do CMV em infecção simples e mista com dois potyvírus, 
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Papaya ringspot virus – type W (PRSV-W) e Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV) 

para abobrinha de moita e constataram que a transmissão do PRSV-W, ZYMV e 

CMV, separadamente, foi mais eficiente do que quando os potyvírus estavam em 

mistura com o CMV. Essa redução na transmissão desses vírus quando adquiridos 

simultaneamente pelo vetor pode estar associada à competição por sítios de 

aderência dos vírus no estilete do afídeo. Verificaram também que em geral os 

potyvírus foram transmitidos com mais eficiência pelas duas espécies de afídeos do 

que o CMV. 

 

2.4.4 Transmissão do ToCV por Trialeurodes vaporariorum 

 

Não se sabe ao certo desde quando T. vaporariorum está presente no país, 

mas existem relatos da sua ocorrência no Brasil desde 1968 (Silva et al., 1968). 

Neste trabalho verificou-se que adultos desse aleirodídeo coletados na região de 

Atibaia, SP foram capazes de transmitir o ToCV, porém com menor eficiência do que 

B. tabaci biótipo B (Tabela 8). Usando 40 adultos de T. vaporariorum por vaso com 

duas plantas obteve-se 57,7% de plantas infectadas, enquanto o mesmo número de 

adultos de B. tabaci biótipo B causou infecção em 100% das plantas. A eficiência de 

T. vaporariorum na transmissão do isolado brasileiro do ToCV foi um pouco superior 

aquela relatada por Wintermantel e Wisler (2006), usando o mesmo número de 

insetos por vaso, que foi de 34%. Esses autores constataram ainda que entre as 

quatro espécies de aleirodídeos usadas nos testes de transmissão, T. vaporariorum 

foi a menos eficiente. Usando um ou cinco insetos por planta não houve 

transmissão. Quando usaram 10 insetos por planta obtiveram apenas 4% de 

transmissão.  

 

2.4.5 Controle químico da B. tabaci e o controle da begomovirose 

 

Nos experimentos de avaliação do efeito do controle químico do vetor na 

transmissão do begomovírus ToSRV, simulando as disseminações primária e 

secundária, ficou demonstrado que o inseticida Cartap reduziu de maneira bastante 

significativa a transmissão secundária, porém não teve qualquer efeito na 

transmissão primária (Tabela 9). Esse resultado pode ser facilmente compreendido, 

pois ficou demonstrado experimentalmente que o tempo mínimo para inoculação do 
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ToSRV pela B. tabaci biótipo B foi de apenas 5 minutos (Tabela 2). Jiang et al. 

(2000) já haviam relatado que um inseto virulífero foi capaz de transmitir o TYLCV 

após um contato com o floema com duração inferior a 2 minutos. Assim sendo, 

qualquer inseto virulífero que chega à plantação, terá chance de inocular o ToSRV 

em pelo menos uma planta, caso o inseticida não o mate em menos de 5 minutos. 

No entanto, inseto que adquire o vírus dentro da plantação de tomateiros tratados 

com inseticida, terá chance muito reduzida, ou quase zero, de transmiti-lo para 

plantas vizinhas. Isso porque após a aquisição os begomovírus de uma maneira 

geral passam por um período de latência no vetor de várias horas, tempo esse 

provavelmente suficiente para eliminar o inseto antes de transmitir o vírus. Essa 

sugestão tem apoio nos resultados de Fugi et al. (2004), que avaliaram a ação de 

diferentes inseticidas (Focus, Actara, Confidor, Mospilan, Thiobel e a mistura 

Meothrin + Orthene) no controle de B. tabaci em tomateiro em casa de vegetação. 

Focus, Actara, Confidor, Mospilan, e a mistura Meothrin + Orthene apresentaram 

eficiência no controle de adultos somente a partir do primeiro para o segundo dia da 

aplicação, com níveis de mortalidade variando de 86 a 97%. Thiobel, que tem 

cartape como ingrediente ativo, exibiu eficiência após as 6 primeiras horas, quando 

provocou 85% de mortalidade, atingindo 99% de controle 72 h após a pulverização 

das plantas. Por essa rapidez de ação, este inseticida foi escolhido para a realização 

dos experimentos nesse trabalho. 

Há várias décadas o uso do controle químico de vetores para prevenção ou 

redução da disseminação de vírus de plantas tem sido amplamente empregado 

pelos agricultores, porém muitas vezes sem alcançar o objetivo desejado conforme 

discutido nos trabalhos de revisão de Broadbent (1957) e Perring, Gruenhagen, 

Farrar (1999). Esses últimos autores, analisando dezenas de trabalhos da literatura 

internacional relacionados com esse tema, apontam casos de sucesso e de 

insucesso de controle de fitoviroses com base no controle químico do vetor, levando-

se em consideração o tipo de relação vírus-vetor (não persistente, semi-persistente, 

persistente circulativa e persistente propagativa).  

Mason, Racanti e Bosco (2000) estudaram o efeito do inseticida 

neonicotinóide thiamethoxam na prevenção da transmissão do TYLCV por B. tabaci 

biótipo B em condições de casa de vegetação. Os autores constataram que 

tomateiros infectados e tratados com o inseticida ficaram totalmente ineficientes para 

a aquisição do vírus pelos insetos até pelo menos 8 dias após a aplicação do 
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produto, pois a maioria dos insetos morreu durante as 24 h de PAA e os insetos que 

sobreviveram foram colocados em plantas sadias, mas morreram antes de inocular o 

vírus na planta. Em outro ensaio esses autores usaram plantas fontes do vírus 

pulverizadas com thiamethoxam e com água (controle) para avaliar a interferência 

do inseticida na aquisição do vírus, 14, 21 e 28 após a pulverização. Quando 

aplicado via foliar ou via solo na planta fonte de inóculo e na planta teste (similar à 

infecção secundária estudada no presente trabalho), comparado ao tratamento 

controle da planta fonte com inseticida e planta teste sem inseticida, o thiamethoxam 

reduziu a infecção por TYLCV, mas não impediu a infecção pelo vírus até 8 dias 

depois da pulverização. Quando a planta fonte de TYLCV não recebeu inseticida via 

foliar e as plantas testes foram pulverizadas com thiamethoxam (semelhante à 

infecção primária), não houve redução significativa na infecção quando comparado 

com o tratamento com plantas fonte e plantas teste não pulverizadas (resultado 

semelhante ao obtido na Gaiola P do presente trabalho), mas quando este mesmo 

tratamento foi quando via solo, houve redução da infecção.  

Em um estudo realizado no Egito por Mazyad et al. (1986), foi constatado que 

campos de tomate tratados com inseticida foram infectados com o begomovírus 

TYLCV através de fontes de infecção fora do experimento. Em Giza e Esmaelia 

campos pulverizados apresentaram altas taxas de infecção com esse begomovírus, 

de 80 a 100%, devido à presença de plantas velhas infectadas perto do experimento 

e ao controle ineficiente dos insetos. Assim, para o controle de geminiviroses, os 

inseticidas tem um papel importante no impedimento da infecção secundária, dentro 

da cultura, mas é pouco eficiente para controlar os aleirodídeos que adquiriram o 

vírus fora da cultura e já ultrapassaram o período de latência para a transmissão do 

vírus, ou seja, infecção primária. Isso mostra que o uso de inseticidas deve ser 

recomentado para controlar as populações do vetor, no entanto o aumento do 

número de pulverizações não impedirá a infecção se houver fontes de inóculo com a 

presença do vetor do lado externo da plantação.  

Castle et al. (2009a), em campos de melão cantaloupe em Yuma, AZ, USA, 

verificaram que imidacloprid e thiamethoxam, inseticidas neonicotinóides, não foram 

capazes de suprimir a incidência do crinivírus Cucurbit yellow stunting disorder virus 

(CYSDV). Apenas preveniram contra altas densidades de ovos e ninfas, 

comparados ao controle não tratado. Apesar desse resultado, a mistura do 

thiamexotham com chorantraniliprole em uma formulação comercial conhecida como 
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Durivo® diminuiu a taxa de infecção em relação aos dois componentes da mistura 

separados e principalmente em relação ao tratamento controle não pulverizado. 

Apesar disso, não houve impedimento da infecção do vírus por completo. 

Semelhante ao que ocorre em todo o mundo, a preocupação dos agricultores desta 

área com o espalhamento do vírus induz o uso mais intensivo dos inseticidas, o que 

proporciona uma forte pressão de seleção que aumenta a resistência dos insetos a 

este tipo de controle químico. 
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3 CONCLUSÕES 

 
— Os períodos mínimos de acesso à aquisição e à inoculação do ToSRV e do 

ToCV pela B. tabaci biótipo B foram de 5 minutos; 

— O tempo de retenção do ToSRV pela B. tabaci biótipo B foi de 25 dias; 

— A eficiência de um único adulto de B. tabaci biótipo B na transmissão 

simultânea do ToSRV e do ToCV foi semelhante a aquela da transmissão individual 

dos vírus;  

— Trialeurodes vaporariorum foi menos eficiente que B. tabaci biótipo B na 

transmissão do ToCV; 

— O inseticida cloridrato de cartape reduziu a infecção secundária do ToSRV 

pela B. tabaci biótipo B, mas não restringiu a infecção primária do vírus em 

tomateiros. 
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