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“Sonhe com aquilo que você quer ser, 
porque você possui apenas uma vida 

e nela só se tem uma chance 
de fazer aquilo que quer. 

 
Tenha felicidade bastante para fazê-la doce. 

Dificuldades para fazê-la forte. 
Tristeza para fazê-la humana. 

E esperança suficiente para fazê-la feliz.  
 
 

As pessoas mais felizes não tem as melhores coisas. 
Elas sabem fazer o melhor das oportunidades 

que aparecem em seus caminhos. 
 
 

A felicidade aparece para aqueles que choram. 
Para aqueles que se machucam 

Para aqueles que buscam e tentam sempre. 
E para aqueles que reconhecem 

a importância das pessoas que passaram por suas vidas. 
 

Aprendi  que hoje é reflexo de ontem, que dor fortalece, que vencer engrandece. 
Aprendi que sonhar não é fantasiar, que o valor está na força da conquista, 

que  fazer é melhor que falar,  que o olhar não mente, que viver é aprender com 
os erros…   

 
E umas das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de.” 

 
(Clarice Lispector) 

 

“O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada. Caminhando 
e semeando, no fim terás o que colher.” 

 (Cora Coralina) 
 

http://pensador.uol.com.br/autor/clarice_lispector/
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1. RESUMO 

A mosca branca Bemisia tabaci MEAM1, (Hem: Aleyrodidae) é 

considerada uma das pragas mais ameaçadoras em todo o mundo, principalmente por sua 

capacidade de transmitir vírus, em especial os begomovírus. Diante da importância desse 

vírus e de seu vetor, o presente trabalho avaliou a ocorrência de begomovírus em áreas de 

produção de pimentão. Do total de 83 amostras de pimentão analisadas somente 13 

(15,66%) foram positivas para begomovírus, sendo encontradas as espécies já relatadas 

para o estado de São Paulo: Tomato severe rugose virus (ToSRV) e Tomato yellow vein 

streak virus (ToYVSV). Verificou-se também a presença de Cucumber mosaic virus 

(CMV) e tospovírus nas plantas analisadas. O trabalho também teve como objetivo avaliar 

a resposta de 36 genótipos de Capsicum à infecção pelo ToSRV, à atratividade e à 

preferência para oviposição por moscas brancas em  testes de livre escolha. Após esta 

análise preliminar, foram selecionados os genótipos C. annuum (IAC-1551; IAC-1566; 

IAC-1579), C. chinense (IAC-1545; IAC-1549) e C. frutescens (IAC-1544) (assintomático 

ao vírus e não atrativo ao vetor) e C. baccatum (IAC-1357) (sintomático ao ToSRV e 

atrativo ao vetor), para as etapas subsequentes. Os genótipos IAC-1566, IAC-1544 e IAC-

1357 também foram avaliados quanto à dispersão primária e secundária do ToSRV pela 

mosca-branca. C. annuum (IAC-1551; IAC-1566; IAC-1579), C. chinense (IAC-1545; 

IAC-1549) e C. frutescens (IAC-1544) mostraram-se assintomáticos ao isolado de ToSRV 

avaliado durante 80 dias após inoculação e as médias de oviposição e atratividade variaram 

de 0,33 a 2,66 ovos/genótipo e 0,25 a 3,50 adultos/genótipo respectivamente, em teste com 

chance de escolha. No teste sem chance de escolha foi observada baixa atratividade e 

oviposição de adultos de mosca-branca nos genótipos IAC-1544; IAC-1551; 
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IAC-1579; IAC-1545 e IAC-1549 que diferiram estatisticamente da IAC-1357 cujo  

período de desenvolvimento ninfal foi de 30,25 dias e a porcentagem de adultos de mosca 

branca foi de 27,78%. O desenvolvimento completo de ovo a adulto também foi observado 

em C. chinense (IAC-1545), porém com porcentagem de emergência de insetos de 4,45%. 

Os demais genótipos não permitiram o desenvolvimento de adultos da mosca branca. Nos 

ensaios de dispersão primaria e secundária não foi observada diferença no número de 

plantas infectadas dos genótipos IAC 1357 e IAC-1566. Os resultados indicam que os 

genótipos IAC-1544; IAC- 1551; IAC- 1579 e IAC- 1549 são promissores para programas 

de melhoramento genético de Capsicum no Brasil, pois mostraram baixa atratividade e 

oviposição, além de inibirem o desenvolvimento ninfal, podendo ser indicados em 

programas de manejo contra begomovírus e mosca branca. 

____________________________ 

Palavras-chave: mosca-branca, begomovírus, pimentas, dispersão. 
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2. SUMMARY 

 

BEGOMOVIRUS OCCURRENCE IN PEPPER PLANTS IN SÃO PAULO 

STATE AND BEHAVIOR TO Tomato severe rugose virus AND Bemisia tabaci 

MEAM1 IN Capsicum spp. GENOTYPES. Botucatu, 2014.  p. Dissertação 

(Mestrado  em  Agronomia/Proteção  de  Plantas)  –  Faculdade  de  Ciências  

Agronômicas. Universidade Estadual Paulista. 

Autor: Késsia De Fátima Cunha Pantoja 

Orientador: Renate Krause-Sakate 

Co-Orientador: Kelly Cristina Gonçales Rocha  

 

 The Whitefly Bemisia tabaci MEAM1 (Hem: Aleyrodidade) is 

considered one of the most threatening pests worldwide, mainly because of its ability to 

transmit viruses, especially begomoviruses. Given the importance of this virus and its 

vector, the present study evaluated the of occurrence of begomoviruses in production areas 

of peppers. Of the total of 83 samples analyzed only 13 (15,66%) were positive for 

begomovirus, and the two species already reported for state of São Paulo Tomato severe 

rugose virus (ToSRV) and Tomato yellow vein streak virus (ToYVSV) were detected on 

the plants. Cucumber mosaic virus (CMV) and tospovirus were also detected on the plants 

analyzed. We also evaluate 36 genotypes of Capsicum for ToSRV infection, for 

attractiveness and oviposition preference by whiteflies released in choice experiments. 
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After this preliminary analysis, the genotypes C. annuum (IAC-1551, IAC-1566, IAC-

1579), C. chinense (IAC-1545, IAC-1549) and C. frutescens (IAC-1544) (assymptomatic 

for ToSRV and less attractive for the whitefly) and C. baccatum (IAC-1357) (symptomatic 

for ToSRV and more attractive for the vector) were selected for the subsequent. The 

genotypes IAC-1566, IAC-1544 and IAC-1357 were also evaluated for the primary and 

secondary dispersion of ToSRV by the whiteflies. C. annuum (IAC-1551, IAC-1566, IAC-

1579), C. chinense (IAC-1545, IAC-1549) and C. frutescens (IAC-1544) were 

asymptomatic for ToSRV at 80 days after inoculation and the averages of attractiveness 

and oviposition ranged from 0.33 to 2.66 eggs / genotype and 0.25 to 3.50 adults / 

genotype, respectively, with whiteflies released  in free choice test. In the no choice test, 

low attractiveness and oviposition of adult whiteflies were observed for genotypes IAC-

1544, IAC-1551, IAC-1579, IAC-1545 and IAC-1549 which were statistically different 

from IAC -1357. The nymphal development for genotype IAC-1357 was 30.25 days and 

the percentage of whitefly adults was 27.78%. The complete development from egg to 

adult was also observed in C. chinense (IAC-1545), but with insect emergence percentage 

of 4.45%. For the other genotypes no adult emergence could be observed. The low 

attractiveness and oviposition by whiteflies and also inhibit of adults observed in 

genotypes IAC- 1544; IAC-1551; IAC- 1579 and IAC- 1549 made them interesting for 

breeding programs of Capsicum in Brazil. 

 

______________________ 

Keywords: whitefly, begomoviruses, peppers, dispersion. 
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3. INTRODUÇÃO 

 

O gênero Capsicum, da família Solanaceae, apresenta importância 

agrícola mundial e é largamente cultivada nas regiões temperadas e tropicais, não só 

devido sua importância econômica como especiaria, mas também por seu valor nutricional, 

ornamental e medicinal (POZZOBON et al., 2006). Este gênero é composto por 31 

espécies, sendo cinco classificadas como domesticadas, que são: C. annuum L. (pimentão, 

pimenta doce), C. chinense Jaqc. (pimenta-de-cheiro, pimenta-de-bode, murici), C. 

frutescens L. (pimenta malagueta) e C. baccatum L. (dedo-de-moça, chapéu-de-frade), 

grandemente consumidas e produzidas no Brasil, e a Capsicum pubescens L., não cultivada 

neste país (LANNES  et  al., 2007).  Destacam-se por terem boa adaptação às condições de 

clima tropical e grande diversidade genética que é evidenciada, por exemplo, em  seus 

frutos e flores que apresentam variedades de tamanhos, formas e colorações  

(HAVERROTH; NEGREIROS, 2011; ZENI ; BOSIO, 2011). 
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Atualmente o pimentão é produzido em todo o território brasileiro, 

mas os maiores produtores são os estados de São Paulo e Minas Gerais, responsáveis por 

uma área de aproximadamente 5.000 hectares e produção e 120.000 toneladas (RIBEIRO; 

CRUZ, 2003). No mundo, segundo dados da FAO - Organização das Nações Unidas para a 

agricultura, em 2011 a produção mundial foi de 29,6 milhões de toneladas e no Brasil a 

produção é de 197 mil toneladas (CONAB, 2010). Seus frutos são comercializados 

principalmente na coloração verde e vermelha, apesar de serem também produzidos frutos 

de cor amarela, marfim, laranja e arroxeada (FILGUEIRA, 2003). A produção destina-se 

para o consumo in natura e processamento de molhos, conservas e outras formas de 

preparo de pimenta (CARVALHO et al., 2003).  

Apesar dos avanços tecnológicos incorporados na produção, 

doenças de origens bióticas e abióticas podem interferir na produção, com destaque para 

àquelas causadas por vírus. As doenças de etiologia viral limitam consideravelmente a 

produção de pimentas e pimentões. No Brasil já foram relatados vários gêneros de vírus 

que infectam pimentões: Begomovirus, Tomato severe rugose virus (ToSRV) e a espécie 

tentativa Tomato yellow vein streak virus (ToYVSV) (NOZAKI et al., 2006; NOZAKI et 

al., 2010); Cucumovirus , Cucumber mosaic virus (CMV) (FRANGIONE et al., 2002); 

Potyvirus, Potato virus Y(PVY) (COSTA; ALVES, 1950) Pepper yellow mosaic virus 

(PepYMV) (INOUE-NAGATA et al,. 2002); Tobamovirus, Tobacco mosaic virus (TMV), 

Pepper mild mottle virus (PMMoV) e Tomato mosaic virus (ToMV) LIMA et al., 2000); 

Tospovirus Tomato spotted wilt virus (TSWV), Groundnut ringspot virus - GRSV) e 

Tomato chlorotic spot virus (TCSV) (ÁVILA, et al., 2004). 

Em pimentão, o primeiro relato de begomovírus ocorreu no 

Submédio do Vale São Francisco, que compreende os estados da Bahia e Pernambuco 

(LIMA et al., 1999; LIMA et al., 2001), e no Estado de São Paulo em 2005 (NOZAKI, et 



7 

 

al., 2006, NOZAKI, 2007).  Neste último, o vírus foi caracterizado como Tomato severe 

rugose virus (ToSRV).  No Estado de Goiás o primeiro relato do ToSRV ocorreu em uma 

cultivar de pimenta dedo-de-moça (Capsicum bacatum) (BEZERRA-AGASIE et al., 

2006). A transmissão e dispersão de begomovírus no campo ocorre pela ação das moscas- 

brancas, Bemisia tabaci, (Hemiptera: Aleyrodidae) (STANLEY et al., 2005). 

Nos últimos anos, os problemas fitossanitários associados a insetos 

do gênero Bemisia tornaram-se cada vez mais frequentes em tomateiros e pimentões 

cultivados em todo o mundo.  A mosca - branca B. tabaci é atualmente considerada uma 

das principais pragas destrutivas do século 20 (JONES et al., 2008). As condições 

climáticas da maior parte do território do Brasil permitem o cultivo de várias espécies de 

plantas hospedeiras durante o ano todo, o que favorece à multiplicação e dispersão 

contínua da mosca branca (FARIA et al., 2000). Uma das principais consequências do 

aumento populacional desse inseto tem sido o aumento na incidência de vírus pertencentes 

ao gênero Begomovirus e também Crinivirus (NAVAS-CASTILLO et al., 2011).  

A utilização de cultivares resistente pode ser considerada a opção 

mais eficaz, durável e estável dentro da estratégia de manejo integrado (ROCHA et al., 

2012b). Porém, no Brasil não há variedades comerciais de pimentão indicadas como 

resistentes a begomovírus. Portanto, os objetivos do trabalho foram: avaliar reação de 36 

genótipos de Capsicum spp. ToSRV, quanto a atratividade, oviposição e aspectos 

biológicos de B. tabaci (MEAM1), a dispersão primária e secundária do ToSRV pela B. 

tabaci espécie MEAM1, também conhecida como biótipo B, prevalente no Brasil. 
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4. REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1. Importância econômica de pimentas e pimentões 

 

O pimentão pertence ao gênero Capsicum (Grego Kato – picar ou 

arder), família Solanaceae, neste gênero encontram-se os pimentões, as pimentas doces e 

pimentas picantes. A classificação do gênero é realizada com base nos níveis de 

domesticação, podendo as espécies ser consideradas silvestres semi domesticadas e 

domesticadas (BIANCHETTI; CARVALHO, 2005). Há grande variação na forma, 

tamanho e coloração dos frutos em plantas pertencentes ao gênero Capsicum (BOSLAND; 

VOTAVA, 1999). 

As solanáceas apresentam distribuição mundial, exceto na 

Antártida, sendo que a maior diversidade de espécies ocorre nas Américas do Sul e 

Central. Capsicum é um gênero tipicamente americano, com a existência de apenas uma 

espécie fora das Américas (BIANCHETTI et al., 1999). 

O cultivo de pimentão ocorre praticamente em todas as regiões do 

Brasil, sendo cultivados aproximadamente 13 mil ha, com produção de 290 mil toneladas 

de frutos (MAROUELLI;  SILVA, 2012). O Estado de São Paulo cultiva cerca de 23,70 % 

dessa área, seguido pelos estados do RJ, MG, SC, PR, GO e CE.  Apenas 4,70% de toda a 
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área produtora de pimentão no é feita sob cultivo protegido, localizando-se no estado de 

São Paulo e  no Distrito Federal (KOBORI et al., 2008). 

Segundo Cruz e Banci (2008), as pimenteiras do gênero Capsicum 

possuem um cultivo relativamente fácil, quando comparadas a outras solanáceas, como a 

batata, tomate e mesmo o pimentão. Estes autores afirmam que é possível distinguir as 

pimentas dos pimentões através de características morfológicas e pela pungência do fruto, 

isto é, pelo sabor picante conferido por alcaloides denominados capsaicinóides.  As plantas 

de pimentão não possuem frutos pungentes e normalmente são grandes e largos, de 

formato retangular, quadrado ou triangular. Diferentemente do pimentão, as pimentas 

apresentam certa rusticidade no campo e um ciclo mais longo, com um período de colheita 

que pode ser realizado por mais de um ano (CNPH, 2001). Mesmo cultivadas de maneira 

rústica, dezenas de variedades de pimentas são produzidas no Brasil, ocasionando 

movimentações financeiras de milhões ao ano, considerando-se o mercado interno e as 

exportações (MATTOS et al., 2008). 

Durante o desenvolvimento e produção, as culturas de pimentas e 

pimentões são afetadas por doenças de origens bióticas e abióticas.  O sucesso na produção 

depende, em grande parte, de cuidados dispensados ao controle de doenças, insetos e 

nematóides. O nível de produtividade e qualidade dos frutos será tanto melhor quanto 

menor for à incidência desses problemas (PEIXOTO et al., 1999). Os problemas 

fitossanitários associados a insetos do gênero Bemisia (Hemíptera: Aleyrodidae) tornaram-

se cada vez mais frequentes na cultura de pimentas e pimentões cultivados em todo o 

mundo (NARANJO; ELLSWORTH, 2001), exigindo atenção dos produtores. 
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4.2. Família Geminiviridae – Gênero Begomovirus 

 

A família Geminiviridae é constituída por espécies de vírus 

caracterizados estruturalmente pela morfologia geminada da partícula viral, com 18-30 nm 

e geneticamente por possuir uma (monopartidos) ou duas (bipartidos) moléculas de DNA 

circular de fita simples (ssDNA) encapsidado em partículas icosaédricas geminadas 

(STANLEY et al., 2005). Cada uma das moléculas apresenta 2500-3000 nucleotídeos (nt) 

encapsidada por uma única proteína estrutural (proteína capsidial) que se arranja na forma 

de 22 capsômeros formando dois icosaedros incompletos que confere o aspecto geminado 

das partículas virais, característico desta família de vírus deplantas (BROWN et al., 2011).  

Segundo a classificação do Internacional Committee on Taxonomy 

of Viruses (ICTV, 2012) a família Geminiviridae, é composta por 7 gêneros: Begomovirus, 

Becurtovirus, Curtovirus, Eragrovirus, Mastrevirus, Topocuvirus e Turncurtovirus. Estes 

gêneros são subdivididos com base no número de componentes do genoma, tipo de inseto 

vetor, gama de hospedeiros e relacionamento filogenético. O gênero Begomovirus é 

considerado o mais importante dentro da família, devido ao elevado número de espécies 

que causam infecção em plantas. Estes vírus podem ser divididos em dois grandes grupos, 

os que possuem genoma monopartido (DNA-A) e os que possuem genoma bipartido 

(DNA-A e DNA-B). Neste gênero, encontram-se os vírus transmitidos por mosca branca 

para dicotiledôneas, sendo o membro tipo o Bean golden yellow mosaic virus-BGYMV 

(Figura 1) (GUTIERREZ, et al 2004; STANLEY et al., 2005). 
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A maioria das espécies de begomovírus apresenta dois 

componentes genômicos e ambos os componentes são essenciais para a infecção sistêmica 

eficiente do vírus na planta (STANLEY et al., 2005). O DNA-A codifica todas as proteínas 

necessárias para a transcrição, replicação e encapsidação de ambos os DNAs, enquanto o 

DNA-B contribui com as funções necessárias para o movimento do vírus na planta e 

desenvolvimento de sintomas (ROJAS et al., 2005). Assim, o componente DNA-A 

codifica a CP (capa proteica ou AV1) no sentido viral e quatro proteínas no sentido 

complementar: Rep (“replication associated protein” ou AC1), responsável pela replicação 

de ambos os componentes (DNA A e DNA B); TrAP (“transcriptional activator protein” 

ou AC2), REn (“replication enhancer protein” ou AC3) e AC4, proteína ainda com função 

desconhecida. O DNA-B codifica duas proteínas responsáveis pelo movimento e pela 

expressão de sintomas: a proteína NSP (“nuclear shuttle protein” ou BV1), no sentido 

viral, e outra no sentido complementar, a MP (proteína de movimento ou BC1). Ambos os 

componentes genômicos possuem tamanho parecido não compartilhando identidade de 

sequência, exceto por uma região altamente conservada (>90% de identidade nucleotídica) 

com aproximadamente 200 nucleotídeos, denominada de região comum (RC) (FONTES et 

Figura 1.  Representação esquemática do genoma do Bean golden yellow mosaic virus (BGYMV), espécie-

tipo do gênero Begomovirus. Extraído de (GUTIERREZ, et al.(2004). 
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al., 1994; GUTIERREZ, 2000). A transcrição dos genes virais tanto no DNA-A com em 

DNA-B, ocorre tanto no sentido viral (5‟  3‟) como no sentido complementar (3‟  5‟).  

A replicação ocorre através de uma forma replicativa de DNA fita 

dupla (dsDNA) utilizando o mecanismo ciclo rolante. A síntese de ssDNA viral é iniciada 

quando a proteína Rep (“replication-associatedprotein”) cliva o DNA (A e B) na sequência 

TAATATT↓AC (nonanucleotídeo conservado entre os membros da família) localizada em 

uma estrutura em forma de “hairpin” dentro da região intergênica e auxilia na etapa de 

síntese de sequencia. Os geminivírus não codificam uma DNA polimerase e, 

consequentemente, são dependentes de fatores do hospedeiro para sua replicação (ROJAS 

et al., 2005). 

Espécies de begomovírus com genoma monopartido possuem os 

genes necessários para desempenhar todas as funções essenciais do vírus, sejam aquelas 

relacionadas à replicação ou ao movimento viral célula-a-célula e à longa distância e 

diferem em número de ORFs em relação ao DNA-A dos bipartidos. Estes vírus, por 

exemplo, ToLCV e ToYLCV, possuem duas ORFs (CP e AV2) no sentido viral, enquanto 

os bipartidos apresentam apenas a CP ( PADIDAM et al., 1996). Em essência, o genoma 

dos begomovírus monopartidos é homólogo ao DNA-A de bipartidos. Os genes nos 

sentido complementar C1, C2 e C3 são homólogos dos AC1, AC2 e AC3, respectivamente 

(STANLEY et al., 2005). De acordo com NAVAS-CASTILLO et al. (2011), um grande 

número de begomovírus monopartidos demonstraram estar associados com os ssDNA 

satélites conhecidos como beta-satelites. Estas moléculas são determinantes na 

patogenicidade e são completamente dependentes de um vírus para a sua replicação, 

encapsidação e transmissão. 

Os Begomovirus, tradicionalmente eram divididos em dois grandes 

grupos, os originados do Novo Mundo (Américas - Hemisfério Ocidental) que 
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correspondiam aos begomovírus bipartidos e os do Velho Mundo (Europa, Ásia e África – 

Hemisfério Oriental), monopartidos. No Velho Mundo, predomina o complexo viral 

denominado „Tomato yellow leaf curl disease‟ (TYLCD) (NAVAS-CASTILLO et al., 

2011). No entanto, esse panorama mudou com a introdução de espécies monopartidas no 

continente americano em diversos países, infectando diferentes culturas em especial 

plantas de tomateiro e pimentão (GLICK et al., 2009).  

 

4.3. A importância dos begomovírus para o gênero Capsicum. 

 

 

O gênero Begomovirus há tempo vem sendo relatados em 

pimentões e pimentas em diversas regiões do mundo. Até o momento, 15 espécies de 

begomovírus foram encontradas em plantas do gênero Capsicum (FAUQUET et al., 2008) 

e mais duas exclusivamente verificadas no Brasil, o ToSRV e o ToYVSV ( ROCHA et al., 

2010). No Brasil, relatos de infecção de plantas de pimentão por begomovírus ocorreram a 

partir de 1999, no estado de Pernambuco (LIMA et al., 2001). Em 2003, a espécie Tomato 

severe rugose virus (ToSRV) foi relatada em pimenta “dedo-de-moça” (Capsicum 

baccatum var. pendulum), em Petrolina de Goiás (BEZERRA-AGASIE et al., 2006). Em 

2005, além do ToSRV, foi verificada a espécie tentativa Tomato yellow vein streak virus 

(ToYVSV) no Estado de São Paulo e em 2010, ToSRV foi relatado em Minas Gerais 

(NOZAKI et al., 2006; NOZAKI et al., 2010). Outros trabalhos mostraram a 

predominância da espécie ToSRV nos cultivos de pimentão e tomateiro no estado de São 

Paulo (ROCHA et al., 2010).  

Em outras regiões do mundo, várias espécies foram relatadas 

infectando Capsicum spp. O Serrano golden mosaic virus (SGMV) é geminivírus 
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associado ao pimentão, encontrado no sul dos Estados Unidos e México (BROWN e 

POULOS, 1990). No México destacam-se principalmente as espécies Pepper huasteco 

virus, PHV, Pepper golden mosaic virus (PepGMV) e Pepper huasteco yellow vein virus 

(PHYVV) (GARCÍA-NERIA; BUSTAMANTE, 2011).  Roye et al. (1999) observaram, desde 

1992, enrolamento e enfezamento com ou sem margens amarelas nas folhas de tomate e 

pimentão do sul e parte central da Jamaica, e identificaram uma nova espécie de 

begomovírus denominada Tomato dwarf leaf curl virus (TDLCV). Pepper leaf curl virus 

(PepLCV), outra espécie em plantas de pimentão, foi encontrada e caracterizada em 

Taiwan (SHIH et al., 2001). Infecção pelo TYLCV em C. annuum e C. chilense foi 

relatada em diferentes partes do mundo, como no Sul da Espanha (REINA et al., 1999) e 

Cuba (QUIÑONES et al., 2002). Fauquet et al. (2008) registraram a ocorrência de várias 

espécies e espécies tentativas de begomovírus em Capsicum spp. em diversas regiões do 

mundo. 

 

4.4. Bemisia tabaci: características biológicas, taxonômicas e transmissão de 

begomovírus 

 

As moscas brancas da espécie Bemisia tabaci estão classificadas na ordem 

Hemiptera (Família: Aleyrodidae), são insetos que se alimentam da seiva do floema das 

plantas, tanto na fase ninfal como na fase adulta ( LAZAROWITZ et al., 1992; VILLAS 

BÔAS et al., 1997). São insetos diminutos, medindo de 1 a 2 mm, sendo as fêmeas maiores 

que os machos (NATESHAN et al., 1996). Os adultos de mosca-branca têm o dorso de 

coloração amarelo pálido e as asas brancas. Como suas asas cobrem quase todo o corpo, a 

cor predominante é o branco, daí ser erroneamente denominada de mosca branca 
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(TOSCANO et al., 2002). Seu ciclo de vida compreende quatro fases (ovo, ninfa e adulto) 

e sofre influência das condições climáticas e ambientais, principalmente  temperatura,  

umidade  relativa  do  ar  e planta  hospedeira  (GILL,  1990). As fêmeas podem ovipositar 

de 130 a 300 ovos durante o ciclo, dependendo da planta hospedeira e da temperatura 

(TOSCANO et al., 2002).  A reprodução é sexuada ou por partenogênese arrenótoca, na 

qual fêmeas não fecundadas resultam em ovos que darão machos estéreis e dependendo 

das condições climáticas, há 11 a 15 gerações por ano (GILL, 1990).  

A mosca-branca é encontrada principalmente nos trópicos e 

subtrópicos, porém sua presença já foi descrita em todos continentes (BROWN, 2000). O 

sucesso de dispersão está estritamente relacionado à expansão da monocultura da maioria 

das espécies cultivadas, às condições dos sistemas agrícolas modernos, ao aumento da 

utilização de agrotóxicos, selecionando populações resistentes e, principalmente, à grande 

facilidade em se adaptar aos diversos hospedeiros ( BROWN et al., 1992). 

Bemisia tabaci começou a ter destaque internacional como séria 

praga em campo aberto e também em cultivo protegido a partir dos anos 70, devido às 

infestações ocorridas no Sudão e, a seguir, na década de 80, nos EUA (DE BARRO et al., 

2011). Seus danos às plantas compreendem alterações nos processos fisiológicos, 

reduzindo a transpiração e a fotossíntese. Também pode ocorrer perda de vigor com 

consequente redução no desenvolvimento, em decorrência da alimentação de adultos e 

ninfas (INBAR; GERLING, 2008; MCAUSLANE et al., 2004). Outros danos típicos são 

desordens fisiológicas m função da alimentação do inseto, como o prateamento das folhas 

em aboboreiras e o amadurecimento irregular dos frutos do tomateiro (BROWN et al., 

1995). 

No entanto, a maior importância da moscas brancas se deve ao fato 

de ser capaz de transmitir mais de 200 espécies de vírus, grande parte deles com 
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significativo impacto econômico na produção de hortaliças (NAVAS-CASTILLO et al., 

2011). Esses vírus são pertencentes a diferentes gêneros como os Begomovirus (família 

Geminiviridae), Crinivirus (Closteroviridae), Carlavirus (Betaflexiviridae) e Ipomovirus 

(Potyviridae). Os begomovírus e os crinivirus são considerados atualmente os mais 

importantes limitadores da produção de tomate, além de sua incidência ter sido verificada 

também em culturas como o pimentão e a batata (BARBOSA et al., 2008, FREITAS et al., 

2012). 

As populações de B. tabaci apresentam alta variabilidade biológica 

intra-específica e genética, porém são morfologicamente idênticas, incapazes de serem 

distinguidas tanto no estágio juvenil como no adulto (ROSELL et al., 1997; BROWN et 

al., 2000; CALVERT et al., 2001).  

Existiam aproximadamente 41 biótipos, sendo que apenas dois 

destes (biótipo A e B) eram encontrados no Brasil (RABELLO et al., 2008). Estudos mais 

recentes com B. tabaci demostraram que ela não é composta de biótipos. Em vez disso, 

DINSDALE et al. (2010) e DE BARRO et al. (2011) baseados na análise do gene da 

mitocôndria cytochroma oxidase I (mtCOI) propuseram que B. tabaci é constituída por um 

complexo de diferentes espécies. Esta nova classificação leva em consideração os estudos 

entre cruzamentos de indivíduos classificados em diferentes biótipos (XU et al., 2010; 

ELBAZ et al., 2010; WANG et al., 2010; SUN et al., 2011) revelaram um isolamento 

reprodutivo completo ou incompleto de acasalamento entre estas diferentes populações, o 

último reduzindo a aptidão dos descendentes. Esta abordagem sugeriu que B. tabaci é um 

complexo de espécies composto por pelo menos 24 espécies distintas. Recentemente, doze 

novas espécies foram identificadas, quatro na China (HU et al. 2011) uma na Argentina, 

denominada New World 2 (ALEMANDRI et al., 2012), uma na China, denominada Asia 

IV; duas no Japão, Japan 1e 2; uma na Indonésia, Asia II 12; uma na Índia, Asia II 11; uma 
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em Uganda, SubSah Af 5 e uma em Camarões, denominada Africa, totalizando 36 espécies 

distintas (FIRDAUS et al., 2013). 

Um dos membros do complexo de espécies, a Middle East-Asia 

Minor One (MEAM1) ou comumente referida na literatura como biótipo B é a mais 

conhecida e de maior distribuição mundial. B. tabaci MEAM1 foi detectada no Brasil no 

começo de 1990, provavelmente pelo comércio internacional de plantas ornamentais 

(LOURENÇÃO; NAGAI, 1994). A partir do início da década de 1990, a incidência de 

begomovírus em diversas culturas, principalmente tomateiro, aumentou vertiginosamente 

(RIBEIRO et al., 2003) e esse aumento esteve diretamente relacionado à introdução desta 

nova espécie de B. tabaci. Outro membro do complexo de espécies de B. tabaci, New 

World 1, também referida como biótipo A, foi coletado pela primeira vez nos EUA em 

batata-doce. O biótipo A tornou-se um problema sério em algodão e cucurbitáceas no 

sudoeste dos EUA e no México por volta de 1981 (BROWN, 2000). Recentemente, uma 

amostragem ampla de espécimes de B. tabaci foi realizada no Estado de São Paulo e 

verificou-se a predominância da espécie MEAM1 em plantas cultivadas (ROCHA et al., 

2011; MARUBAYASHI et al., 2012). A modalidade de transmissão de begomovírus por  

moscas brancas  é do  tipo  circulativa  não  propagativa  (BROWN,  1997;  MORIN  et  

al.,1999).  O vírus circula na hemolinfa, mas não replica no vetor, envolvendo a passagem 

de partículas virais do intestino para a hemolinfa do inseto, da  hemolinfa  para  as  

glândulas  salivares  e  destas  para  outras plantas (HULL, 2004). O período latente dos 

begomovírus está em torno de 6 a 16 horas até o início da transmissão (SANTOS et al., 

2003).  
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4.5. Efeito da resistência de Capsicum na dispersão de Begomovírus 

 

A transmissão e dispersão de begomovírus em cultivos de pimentas 

e pimentões ocorre pela ação da mosca branca alimentando-se em fontes de vírus de áreas 

próximas, podendo ser de cultivos antigos como também de plantas alternativas no campo. 

A utilização de cultivares resistente pode ser considerada a opção mais eficaz, durável e 

estável dentro da estratégia de manejo integrado de viroses em hortaliças. Trabalhos têm 

sido realizados na busca para encontrar genes de resistência em plantas silvestres do 

gênero Capsicum (ANAYA-LÓPEZ et al 2003; GODÍNEZ-HERNÁNDEZ et al 2001; 

HERNÁNDEZ-VERDUGO et al. 2001; GARCÍA-NERIA; BUSTAMANTE, 2011; 

ROCHA et al., 2012b). 

No México, foi identificado um acesso de C. chinense como 

resistente aos begomovírus PepGMV e PHYVV (ANAYA-LÓPEZ et al. 2003, GARCÍA-

NERIA e BUSTAMANTE, 2011) e plantas selvagens de C. annuum resistentes ao PHV 

(HERNÁNDEZ-VERDUGO et al., 2001). C. annuum Catarino Cascabel utilizado 

comercialmente no México (RODRIGUES et al., 2011) e C. annuum Silver utilizado como 

porta-enxerto no Brasil são resistentes a Phytophthora capsici e nematóides (Meloidogyne 

javanica, M. incognita races 1, 2, 3 e 4) (OLIVEIRA et al., 2009) e mostraram-se 

assintomáticos ao ToSRV (ROCHA et al., 2012b). 

Outra estratégia se baseia na resistência natural de plantas à insetos 

vetores de vírus, podendo ser esta resistência proporcionada por barreiras físicas e/ou 

químicas presentes em caules e folhas de plantas (SMITH, 2005). De acordo com 

Rodríguez-López et al. (2011), a presença de barreiras físicas como os tricomas 

glandulares que secretam substâncias químicas como acylaçucares mostraram efeito 

negativo para a infestação de B. tabaci e redução na incidência do begomovírus 
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monopartido Tomato yellow leaf curl virus na Espanha. No Brasil, Matos et al. 2009, 

mostraram redução na população de ácaro branco em pimentas e pimentões, atribuídos a 

presença de tricomas, os quais impediram a ação desta praga. 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1. Coleta de amostras, detecção e variabilidade de begomovírus em Capsicum 

 

Plantas de pimentão com sintomas de vírus foram coletadas nas 

regiões de Lins, Reginópolis, Pirajuí, Piedade, Vitoriana, e Elias Fausto, estado de São 

Paulo (Tabela 1). As folhas foram acondicionadas em sacos plásticos, dentro de caixas de 

isopor e levadas ao laboratório de virologia da FCA/ UNESP, Botucatu para análise 

molecular. No total foram coletas 83 amostras de tecidos foliares de pimentão durante o 

período de 2012/2103. O critério para a escolha e coleta das plantas nas áreas de cultivos 

foi a presença de sintomas de amarelecimento, distorção foliar e mosaico e histórico de 

infestação de mosca branca. 



21 
 

Tabela 1. Período, localidade e número de plantas de pimentão  sintomáticas  coletadas  

nos Períodos de agosto de 2012 a janeiro de 2013. 

Coletas             Períodos de coletas Localidade                                                       Nº de plantas coletadas 

1                           Agosto/2012 Lins /Aberto 7 

2                           Agosto/2012 Lins /Aberto  3 

3                           Agosto/2012 Lins /Aberto  3 

4                           Agosto/2012 Lins /Aberto  16 

5                           Agosto/2012 Pirajuí / Estufa  14 

6                           Agosto/2012 Pirajuí / Estufa  2 

7                           Outubro/2012 Pirajuí / Estufa  4 

8                           Outubro/2012 Reginópolis / Estufa  10 

9                           Janeiro/2013 Piedade / Aberto  11 

10                         Janeiro/2013 Vitoriana / Estufa  10 

11                         Janeiro/2013 Elias Fausto  3 

  Total            83 

 

 

A extração de DNA genômico total das folhas de pimentão foi 

realizada segundo o método descrito por Dellaporta et al. (1983). O DNA total extraído de 

cada amostra foi submetido à reação de amplificação por círculo rolante (RCA) (INOUE-

NAGATA et al, 2004) utilizando-se do kit Templi Phi (Amersham Biosciences) seguindo 

as instruções do fabricante. O produto final do RCA foi submetido à reação “Polymerase 

Chain Reaction” (PCR) utilizando-se os oligonucleotídeos iniciadores “universais”  

PALIv1978/PAR1c496, que amplificam um fragmento com aproximadamente 1100bp do 

DNA-A dos begomovírus correspondente à parte da ORF (Open Reading Frame) AC1 

(Rep), à região comum e parte da ORF AV1 (CP) (ROJAS et al, 1993).  

Treze amostras de DNA total positivas para begomovírus foram re-

amplificadas por PCR com os pares de oligonucleotídeos V324/C889 (BROWN  et 

al,2001) e enviadas para sequenciamento. As sequências obtidas foram comparadas entre si 

e com outras sequências de begomovírus depositadas no GenBank, utilizando-se os 

programas  Blast  n  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast)  e  Clustal  W (TOMPSON et al., 

1994). A análise filogenética foi realizada com o programa MEGA versão 5.2 (TAMURA 

et al., 2011), utilizando o método de “Neighbor-Joining”, com valor de “bootstrap” 2000. 

Todas as amostras foram analisadas para a presença de Cucumber 

mosaic virus, potyvírus e tospovírus. O RNA total das plantas foi extraído pelo método de 

Bertheau et al. (1998), e o produto submetido à reação RT-PCR com oligonucleotídeos 
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universais para CMV, potyvírus e tospovírus (035-3/038-8, BOARI et al, 2000 , 

WCIEN/PV1 MOTA et al., 2004 e BR60/BR65, EIRAS et al., 2001), respectivamente. O 

produto foi analisado em gel de agarose 1%.  

  

5.2. Comportamento de genótipos de Capsicum spp. ao ToSRV  

 

 5.2.1. Obtenção do Inóculo de ToSRV e genótipos de Capsicum spp. 

 

O isolado de ToSRV, proveniente de plantas de tomateiro 

infectadas, foi cedido pela Empresa Sakata Seed Sudamerica. Trinta e seis genótipos de 

Capsicum spp. foram fornecidos pelo Instituto Agronômico de Campinas/IAC, e são 

provenientes do banco de germoplasma do centro de pesquisa (Tabela 2). A semeadura dos 

genótipos foi realizada em bandejas de poliestireno expandido com 220 células contendo 

substrato comercial.  
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Tabela 2. Relação de acessos de espécies de Capsicum spp pertencente ao Banco de 

Germoplasma do Instituto Biológico de Campinas, IAC. 

N
o
 de 

ordem 
Acesso Nome comum Nome científico Observações 

1 IAC-1259 Pimenta 1259 Capsicum baccatum cruzamento natural 

2 IAC-1280 Tipo Habañero C. chinense cruzamento natural 

3 IAC-1309 Serra do Japi ? (provável espécie silvestre) cruzamento natural 

4 IAC-1349 Dedo-de-moça C. baccatum cruzamento natural 

5 IAC-1351 Coração de galinha C. chinense ? cruzamento natural 

6 IAC-1352 Dedo-de-moça C. baccatum cruzamento natural 

7 IAC-1353 Amarela doce C. annuum cruzamento natural 

8 IAC-1357 Gigante segregante C. baccatum cruzamento natural 

9 IAC-1360 Murupi segregante C. chinense cruzamento natural 

10 IAC-1366 Aji amarelo C. baccatum cruzamento natural 

11 IAC-1367 Tabasco C. frutescens cruzamento natural 

12 IAC-1526 PI 152225 C. chinense autofecundada 

13 IAC-1532 Ornamental C. chinense ? autofecundada 

14 IAC-1544 Piripiri C. frutescens autofecundada 

15 IAC-1550 Jalapeño C. annuum autofecundada 

16 IAC-1551 Guajillo C. annuum autofecundada 

17 IAC-1566 Vermelha doce C. annuum (a confirmar) autofecundada 

18 IAC-1579 Pimenta doce C. annuum (a confirmar) autofecundada 

19 IAC-1588 Pimenta doce C. annuum (a confirmar) autofecundada 

20 IAC-1589 PI 159236 C. chinense autofecundada 

21 IAC-1590 Panca C. chinense autofecundada 

22 IAC-1643 Biquinho doce C. chinense cruzamento natural 

23 IAC-1644 Fidalga (tipo habañero)  C. chinense cruzamento natural 

24 IAC-1646 Scoth Bonnet (tipo habañero) C. chinense cruzamento natural 

25 IAC-1647 Pimenta-de-cheiro C. chinense cruzamento natural 

26 IAC-1533 Peruana C. pubescens autofecundada 

27 IAC-1535 Malagueta C. frutescens autofecundada 

28 IAC-1545 Murici C. chinense autofecundada 

29 IAC-1547 Hortivale-1 ? autofecundada 

30 IAC-1549 Fidalga (tipo habañero) C. chinense autofecundada 

31 IAC-1552 Murupi original C. chinense autofecundada 

32 IAC-1573 Cumari-do-pará C. chinense autofecundada 

33 IAC-1580 Olho de peixe ? autofecundada 

34 IAC-1587 Laranja doce ? autofecundada 

35 IAC-1592 Hortivale doce ? autofecundada 

36 IAC-1594 Cocota ? autofecundada 
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5.2.2 Inoculação, avaliação dos sintomas e da presença do ToSRV nos 

genótipos 

 

Todas as etapas do experimento de análise de resistência a ToSRV 

em diferentes genótipos de Capsicum foram realizadas no campo experimental Sakata 

Seed Sudamérica, em Bragança Paulista, SP. 

A inoculação das plantas foi realizada aos 30 dias após a 

semeadura. As bandejas contendo as mudas foram dispostas em uma sala de criação de 

moscas-brancas virulíferas, mantidas diretamente na fonte de inóculo com o ToSRV, 

utilizando-se em média 50 insetos por planta sadia. 

O período de acesso de inoculação (PAI) foi de sete dias. Após este 

período, as mudas foram pulverizadas com inseticidas (IMIDACLOPRID 600 FS + 

BUPROFEZIN 150g após o PAI) para eliminar todos os adultos, ninfas e ovos da mosca - 

branca. Dez mudas de cada genótipo foram transplantadas em vasos plásticos de 5 litros, e 

mantidas em estufa com sistema de fertirrigação por gotejamento, por 80 dias.  

A presença e a expressão de sintomas foram avaliados 

semanalmente. A análise da infecção pelo vírus foi realizada aos 30 e 60 dias após 

inoculação pelas técnicas RCA-PCR. O DNA total de cada planta por genótipo foi extraído 

utilizando-se o método de Doyle e Doyle (1987) seguido de RCA-PCR utilizando-se os 

oligonucleotídeos descritos por Rojas et al.(1993). O produto final da reação foi verificado 

em gel de agarose 1%, corado com SYBR® Safe DNA (Invitrogen). 

 

5.3. Avaliação de atratividade e preferência para oviposição de B. tabaci MEAM1 

em genótipos de Capsicum spp. 

 

Adultos de B. tabaci previamente identificados como pertencentes 

ao biótipo B, ou espécie MEAM1, (Marubayashi et al., 2012) foram mantidos em estufa 

contendo plantas de couve (Brassica oleracea L. var. acephala) e soja (Glycine max).  
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5.3.1. Teste com chance de escolha 

 

No experimento com chance de escolha, 36 genótipos de Capsicum 

(5.2.1.) foram semeados em bandejas de poliestireno expandido com 220 células contendo 

substrato comercial (Plantmax®). Após 30 dias da emergência, quatro plantas de cada 

genótipo foram transferidas para vasos plásticos de 1L com solo esterilizado e adubado. 

Quarenta dias após a emergência (DAE), estas plantas (uma de cada genótipo) foram 

acondicionadas no interior de gaiolas metálicas de 2,5 x 3,0 x 2,5  m, com teto revestido 

por plástico e sombrite (30%) e  as  laterais revestidas por telado anti-afídeo e distribuídas 

aleatoriamente em um círculo no chão. Os vasos contendo as plantas ficaram espaçados em 

cerca de 25 cm, a fim de evitar o  contato entre as mesmas. Cada gaiola foi considerada um 

bloco, seguindo um delineamento de blocos casualizados (DBC) e efetuando-se quatro  

repetições para cada grupo. As gaiolas foram infestadas com cerca de 3600 adultos da 

mosca-branca (aproximadamente 100 casais  por  genótipo).   

A atratividade foi avaliada com 24, 48 e 72 horas após a liberação 

dos insetos, contando-se, com o auxílio de um espelho, o número de  adultos  presentes  na  

parte   abaxial dos folíolos. Cada avaliação foi composta pela média de três folhas 

marcadas. Após a última avaliação, o trifólio de cada planta foi retirado e levado ao 

laboratório, onde com o  auxílio  de  um  microscópio  estereoscópico  (aumento  de  40  

x),  foi contado  o  número  de  ovos  presentes  na  face  abaxial.   

 

 5.3.2.  Teste sem chance de escolha 

 

Os genótipos Capsicum frutescens (IAC-1544); C. annuum (IAC-

1551, IAC-1566 e 1579) e C. chinense (IAC-1545 e IAC-1549) apresentaram menor 

atratividade à mosca branca no teste com chance de escolha, e também foram  

assintomáticos ao ToSRV, sendo portanto selecionados para o teste sem chance de escolha.  

Foi utilizado o genótipo C. baccatum (IAC-1357) como padrão de susceptibilidade, pois 

este foi altamente atrativo à mosca branca, e suscetível ao ToSRV . 

O experimento sem chance de escolha foi realizado em arenas  de 

vidro (25cm x 25cm x 7cm) (Figura 2). Seis folíolos totalmente desenvolvidos e  de cada 

genótipo foram destacados e dispostos em círculo no interior das arenas. Através de um 
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orifício superior central da arena foram liberados 15 casais  de mosca branca sem distinção 

do sexo. Cada arena representou uma repetição em delineamento inteiramente casualizado, 

efetuando-se 10 por genótipo. As gaiolas foram mantidas em casa-de-vegetação sob 

condições controladas (T=  25±2º  C,  U.R.=  60±10% ). O número de moscas-brancas 

presentes em cada folíolo foi contado 12, 24 e 48 h após a liberação. Após 48 h os ovos 

presentes na parte abaxial foram contados sob microscópio estereoscópico (aumento de 40 

x), segundo o método descrito em Rodriguez-Lopes et al. (2011). 

Foi calculada a média de mosca branca e do número de ovos por folíolo 

através da análise de variância (ANOVA), quando significativa as médias foram 

comparadas pelo teste de Tukey, a 5% para ambos os experimentos com e sem chance de 

escolha.    

 

 

                                   

                            

Figura 2. Ensaios de atratividade e preferência de oviposição de Bemisia tabaci MEAM1 

em genótipos de Capsicum spp. em gaiolas de vidro. 

 



27 

 

 

5.4. Avaliação dos aspectos biológicos de Bemisa tabaci MEAM1 em genótipos de 

Capsicum spp. 

 

 O ensaio foi realizado no Laboratório de Resistência de 

Plantas a Insetos e Plantas Inseticidas (LARESPI) do Departamento de Proteção Vegetal, 

FCA/ UNESP, Botucatu, SP. Neste foi avaliado o desenvolvimento de ovo a adulto B. 

tabaci MEAM1, nos mesmos genótipos testados em (5.3.2.).  

A semeadura foi feita em bandejas e 30 dias após emergência 

(DAE), as mudas foram transplantadas para copos plásticos (500 ml) contendo substrato 

comercial (Plantmax®). Quando as plantas apresentavam-se com quatro folhas 

verdadeiras, estas foram infestadas com adultos do inseto  no interior de sala de criação de 

moscas-brancas sob condições controladas ( T=  25±2º  C,  U.R.=  60±10% ) por 24 horas. 

Após esse período, os insetos adultos foram removidos e as plantas conduzidas a uma sala 

climatizada (T= 26±2º C, U.R.= 60±10% e fotofase de 12 horas), onde sob o auxílio de um 

microscópio estereoscópico (aumento de 40 x), foram deixados 30 ovos (com coloração e 

formato normais) na face abaxial de cada folíolo. Os ovos excedentes foram retirados com 

auxílio de hastes flexíveis de algodão. Foram utilizados três folíolos por genótipo, sendo 

que cada folíolo continha 30 ovos e representou uma repetição, totalizando 3 por genótipo 

(90 indivíduos), em delineamento inteiramente casualizado (BALDIN; BENEDUZZI, 

2010).   

As plantas permaneceram sob a iluminação de lâmpadas dos tipos 

fluorescente “super luz do dia” (20 w) e fluorescente “plant light” (Grolux F 20 W T12) 

(Figura 3), visando melhorar o desenvolvimento das mesmas em laboratório e evitar 

possível estiolamento.  
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Figura 3. Genótipos de Capsicum sob iluminação tipo fluorescente “plant light” (Grolux F 

20 W T12). 

 

As avaliações em cada genótipo foram realizadas diariamente e 

sempre no mesmo horário, até o final do ciclo do inseto (Figura 4) em cada genótipo. 

Foram avaliados os seguintes parâmetros biológicos do inseto: média de período de 

incubação dos ovos, duração e viabilidade dos estágios ninfais, duração total da fase 

jovem, mortalidade por ínstar e total da fase jovem (BALDIN; BENEDUZZI, 2010).  

 

 
Figura 4.  Representação esquemática do ciclo de vida de Bemisia tabaci 

(MEAM1), A- ovo; B- 1ºínstar; C- 2º ínstar; D- 3º ínstar; E- 4º ínstar e F- adulto. 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

E F 
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5.5. Dispersão primária e secundária do ToSRV em genótipos de Capsicum spp. 

assintomáticos ao vírus 

 

Três genótipos com diferenças quanto à suscetibilidade ao ToSRV 

e atratividade para B. tabaci foram selecionados para o teste de dispersão dispersão: IAC-

1357 (sintomático e atrativo à mosca branca); IAC-1544 e IAC-1566 (assintomáticos e 

pouco atrativos).  

Para os ensaios, tanto de dispersão primária (dispersão de vírus 

após a introdução de moscas virulíferas) quanto de dispersão secundária (dispersão de 

vírus a partir de plantas infectadas para plantas sadias), foram utilizadas 20 plantas de cada 

genótipo, cultivadas em vasos plásticos contendo substrato comercial. As plantas foram 

dispostas em círculo e avaliadas em gaiolas metálicas individualizadas (revestidas com tela 

anti-afídica, gaiolas com armação de ferro, cobertas com tecido  “voil” com dimensões de 

3x3x2 m). Para a transmissão do ToSRV foram utilizados adultos de B. tabaci. Para o 

desenvolvimento do experimento da dispersão primária e secundária, utilizou-se o método 

de Rodriguéz-Lópes et al. (2011) com algumas modificações. Foram realizados 

experimentos de dispersão primária e secundária independentes entre os genótipos (IAC-

1357 com IAC1566) e (IAC-1357 com IAC-1544).                      
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5.5.1.   Dispersão Primária 

 

Para analisar o efeito dos genótipos sintomáticos e assintomáticos 

de Capcium spp. na dispersão primária foram utilizadas adultos de moscas-brancas 

previamentes submetidos a um período de acesso de aquisição (PAA) de 24 horas em 

ramos de plantas de tomate (cultivar „Santa Clara) infectada por ToSRV (confirmada por 

RCA-PCR). Após este período, em média 30 adultos/planta foram sugados com auxílio de 

um aspirador bucal e posteriormente liberados ao centro das 20 plantas de cada genótipo 

no interior da gaiola (Figura 5). A dispersão primária de ToSRV foi estudada após a 

permanência por 48h (período de acesso de inoculação PAI) das moscas brancas junto aos 

genótipos. Após o período de transmissão, todas as plantas foram tratadas com inseticida e 

transferidas para outra casa-de-vegetação livre de mosca branca e analisadas para a 

presença de sintomas e do vírus aos 30 e 60 dias após inoculação pelas técnicas RCA-PCR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Detalhe do ensaio de dispersão primária 
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5.5.2. Dispersão Secundária 

 

O experimento de dispersão secundária foi realizado nas mesmas 

gaiolas anti-afídicas. Visando à desinfestação das possíveis moscas- brancas presentes, foi 

pulverizado, as quais permaneceram sem plantas por 24 horas. No experimento foram 

utilizadas plantas sadias e infectadas (20 dias antes de sua utilização; e confirmadas por 

RCA-PCR) para cada genótipo.  

Para a análise da dispersão secundária do ToSRV, 20 plantas de 

cada genótipo novamente foram dispostas em círculo e ao centro foram colocadas três 

plantas infectadas de cada um dos genótipos dispostas em forma de triângulo. Ao centro do 

triangulo foram liberados 30 insetos de B. tabaci MEAM1 avirulíferas/planta (Figura 6). 

Após 48 horas todas as plantas foram pulverizadas com inseticida específico para B. tabaci 

MEAM1 e as plantas transferidas para gaiolas com tela anti-afídica, à prova de insetos. A 

presença do vírus foi analisada por RCA-PCR aos 30 e 60 dias após inoculação . 

 

 Figura 6. Detalhe do ensaio de dispersão secundária 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1.  Detecção e variabilidade de begomovírus em Capsicum 

 

Do total de 83 amostras de pimentão analisadas, 13 foram positivas 

para a infecção por begomovírus (Tabela 3), o que representou apenas 15,66%. Estes dados 

mostraram que a ocorrência da doença foi menor do que constatado nos levantamentos 

realizados por Lima et al. (2001) no Nordeste brasileiro onde foi observada incidência de 

43,8 % de infecções por begomovírus em pimentão e Rocha et al., (2010) que durante o 

período de 2007 a 2009 verificou incidência de 46,90% de plantas de pimentão infectadas 

por begomovírus no Estado de São Paulo. 

Além da infecção por begomovírus verificou-se nas amostras a 

presença de plantas de pimentão infectadas com CMV e tospovirus no município de Lins 

tanto em campo aberto quanto em estufa. Nos municípios de Pirajuí, Reginópolis e Elias 

Fausto foram verificados a presença de plantas infectadas por begomovírus e tospovírus, 

porém não em infecção mista. Não foi verificada infecção por potyvírus nas amostras das 

regiões analisadas (Tabela 3). 
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Tabela 3. Levantamento dos vírus em plantas de pimentão coletadas em diferentes municípios do Estado de São Paulo durante 2012/2013. 

Propriedades/Cultivo 

Total de 

amostras 

analisadas 

Nº de amostras 

positivas para 

begomovírus 

Begomovirus 

CMV Potyvirus Tospovirus 

ToSRV ToYVSV 

1 Lins /Aberto 7 2 1 1 1 0 1 

2 Lins / Aberto 3 0 0 0 1 0 1 

3 Lins / Aberto 3 2 2 0 1 0 2 

4 Lins / Estufa 16 2 1 1 3 0 1 

5 Pirajuí / Estufa 14 0 0 0 0 0 1 

6 Pirajuí / Estufa 2 0 0 0 0 0 0 

7 Pirajuí / Estufa 4 2 2 0 0 0            0  

8 Reginópolis / Estufa 10 3 3 0 0 0 1 

9 Piedade / Aberto 11 0 0 0 0 0 0 

10 Vitoriana / Estufa 10 0 0 0 0 0 0 

11 Elias Fausto 3 2 1 1 0 0 1 

Total 83 13 (15,66%) 10 3 6 (7,23%) 0 8 (9,64%) 
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A análise da variabilidade foi realizada para 13 amostras positivas 

para presença de begomovírus. Entre os isolados de ToSRV, a identidade de nucleotídeos 

para o fragmento de 1100 nucleotídeos dos isolados de ToSRV mostrou variação de 97% a 

99% com sequências de ToSRV (JX 415196.1) e entre os isolados de ToYVSV, 97% a 

99% com o isolado ToYVSV (EF 459696.1). Os resultados mostraram predominância do 

isolado ToSRV, pois este foi encontrado em 10 amostras, enquanto que o isolado ToYVSV 

em apenas 3 amostras. A árvore filogenética (Figura 7) ilustra a separação dos dois ramos 

filogenéticos para as duas espécies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Análise filogenética de begomovírus provenientes de pimentão do Estado de 

São Paulo e outros begomovírus do GenBank, baseado no alinhamento de nucleotídeos 

referente à parte da região codificadora para a proteína capsidial. Valor de Bootstrap 2000, 

Programa Mega Versão 5.2. Seqüências de begomovírus utilizadas: ToSRV (JX 415196) e 

ToYVSV (EF459696). 
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6.2. Comportamento de genótipos de Capsicum spp ao ToSRV 

 

Dos 36 genótipos avaliados, 23 desenvolveram sintomas de 

infecção causadas pelo vírus ToSRV. A análise da presença do vírus mostrou que todas as 

plantas inoculadas foram positivas para presença do mesmo. A expressão dos sintomas 

variou desde suaves até mais severos. A intensidade dos sintomas nas plantas inoculadas 

foi realizada com avaliação da severidade da doença, por meio de escala de notas (ROCHA 

et al., 2012a). Foi empregada uma escala variando de 1 a 5, em que 1=ausência de 

sintomas, 2=ligeira descoloração dos folíolos, 3=descoloração com início de enrugamento 

dos folíolos, 4=descoloração e enrugamento dos folíolos e 5=clorose severa e enrugamento 

acentuado dos folíolos no terço superior da planta (Figura 8).  

Seis genótipos avaliados, IAC-1309 (espécie selvagem 

desconhecida), IAC-1349 e IAC-1366 (Capsicum baccatum), IAC-1351 e IAC-1532 

(Capsicum chinense) e IAC-1547 (Capsicum sp. espécie desconhecida) desenvolveram 

sintomas mais severos comparados aos demais, com nota média de 4,00 na escala 

diagramática atribuída para plantas de pimentão, Catarina Cascabel e Silver foram 

previamente identificados como assintomáticos para infecção por ToSRV (Rocha et al., 

2012).  

Os genótipos IAC-1589 (C. chinense) e IAC-1533 (C. pubescens) 

apresentaram inicialmente níveis moderados a fortes de sintomas aos 20 dias após a 

inoculação. No entanto, folhas jovens subsequentes tornaram-se praticamente 

assintomáticas.  Segundo Chellappan et al. (2004), a recuperação do hospedeiro contra 

infecção viral tem sido relatada em alguns sistemas de interação planta e vírus, incluindo a 

interação com geminivírus. Carrillo-Tripp et al. (2007) demonstraram remissão de 

sintomas em plantas de pimentão infectadas por PepGMV com 15 dias após inoculação. 
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Figura 8. Expressão dos sintomas observados em genótipos de Capsicum spp. infectados 

com Tomato severe rugose vírus, com base na escala diagramática descrita por Rocha et 

al., 2012a . 

Para treze genótipos das espécies C. chinense (IAC-1280, IAC-

1644, IAC-1646, IAC-1545, IAC-1549), C. frutescens (IAC-1367, IAC-1544), C. annuum 

(IAC-1551, IAC-1566, IAC-1579, IAC-1588) e Capsicum sp. (IAC-1587), as plantas 

permaneceram assintomáticas em todo o período avaliado (81 d.a.i.)  apesar do DNA viral 

ter sido detectado aos 30 e 60 d.a.i (Tabela 4). Provavelmente as plantas assintomáticas 

mostram algum tipo de resistência ao isolado ToSRV não avaliado, como por exemplo 

resistência na movimentação do vírus na planta. Ou algum mecanismo de silenciamento 

dos genótipos contra o vírus. 

Morilla et al. (2005) encontraram plantas assintomáticas de C. annuum 

infectadas por dois isolados de TYLCV (TYLCV-Mld and TYLCV-Alm). Plantas de C. 

chinense também foram assintomáticas para a presença de Pepper golden mosaic virus 

(PepGMV) e Pepper huasteco yellow vein virus (PHYVV) (ANAYA-LÓPEZ et al. 2003, 

GARCÍA-NERIA; BUSTAMANTE, 2011).   

 

 

 

 

 

            1                                2                                         3                                              4                                 5 
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Tabela 4.  Resposta de acessos de Capsicum spp. inoculados por Bemisia tabaci com Tomato severe rugose virus (ToSRV). 

N° Acesso Espécie RCA/PCR Plantas sintomáticas Escala 

diagramatica 30D. A.I. 60D. A.I. 30 D.A.I. 60 D.A60 D.AI. 

1 IAC-1259 Capsicum baccatum 9/10 8/10 3/10  3/10  2,0 

2 IAC-1280 Capsicum  chinense 9/10 8/10 0/10 0/10 1,0 

3 IAC-1309 Wild species 4/10 10/10 9/10 9/10 4,0 

4 IAC-1349 Capsicum baccatum 7/10 5/10 6/10 6/10 4,0 

5 IAC-1351 Capsicum chinense  9/10 10/10 6/10 6/10 4,0 

6 IAC-1352 Capsicum baccatum 9/10 9/10 5/10 5/10 2,6 

7 IAC-1353 Capsicum annuum 10/10 4/10 3/10 3/10 2,7 

8 IAC-1357 Capsicum baccatum 10/10 4/10 7/10 7/10 2,6 

9 IAC-1360 Capsicum chinense 10/10 8/10 3/10  3/10  2,0 

10 IAC-1366 Capsicum baccatum 10/10 10/10 9/10 9/10 4,0 

11 IAC-1367 Capsicum frutescens 8/10 9/10 1/10 0/10 (1 Remissão) 1,0 

12 IAC-1526 Capsicum chinense 6/10 6/10 2/10 2/10 3,3 

13 IAC-1532 Capsicum chinense  9/10 8/10 7/10 7/10 4,0 

14 IAC-1533 Capsicum pubescens 1/10 7/10 2/10 1/10 (1 Remissão) 3,0 

15 IAC-1535 Capsicum frutescens 6/10 7/10 7/10 7/10 2,0 

16 IAC-1544 Capsicum frutescens 8/10 5/10 0/10 0/10 1,0 

17 IAC-1545 Capsicum chinense 4/10 5/10 0/10 0/10 1,0 

18 IAC-1547 Capsicum sp. 6/10 7/10 7/10 7/10 3,9 

19 IAC-1549 Capsicum chinense 2/10 2/10 0/10 0/10 1,0 

20 IAC-1550 Capsicum annuum 9/10 3/10 3/10  3/10  3,3 

21 IAC-1551 Capsicum annuum 8/10 3/10 0/10 0/10 1,0 

22 IAC-1552 Capsicum chinense 2/10 2/10 2/10 2/10 2,5 

23 IAC-1566 Capsicum annuum 8/10 5/10 0/10 0/10 1,0 

24 IAC-1573 Capsicum chinense 2/10 2/10 2/10 2/10 3,0 

25 IAC-1579 Capsicum annuum 6/10 4/9 0/10 0/9 1,0 

26 IAC-1580 Capsicum sp. 5/10 5/10 1/10 1/10 4,0 

27 IAC-1587 Capsicum sp. 2/10 2/10 0/10 0/10 1,0 
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28 IAC-1588 Capsicum annuum 2/10  4/10  0/10    0/10   1,0 

29 IAC-1589 Capsicum chinense 2/10 5/9 5/9 1/9 (4 Remissões) 2,0 

30 IAC-1590 Capsicum chinense 2/10 2/10 5/10  5/10 2,8 

31 IAC-1592 Capsicum sp. 2/10 2/10 2/10  2/10 3,0 

32 IAC-1594 Capsicum sp. 7/10 7/10 1/10  1/10 4,0 

33 IAC-1643 Capsicum chinense 1/10 2/10 2/10  2/10 3,5 

34 IAC-1644 Capsicum chinense 0/10 6/10 0/10  0/10 1,0 

35 IAC-1646 Capsicum chinense 0/10 4/10 0/10  0/10 1,0 

36 IAC-1647 Capsicum chinense 0/10 4/10 2/10  2/10 1,0 

 

 

Tabela 4. (Continuação) 

 

Legenda: RCA/PCR: Amplificação de círculo rolante/ Reação em cadeia polymerase. 

                 D.A.I: dias após inoculação 
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6.3. Atratividade e preferência para oviposição de B. tabaci MEAM1 em genótipos 

de Capsicum spp. 

 

6.3.1.    Experimento com chance de escolha 

 

Os resultados dos ensaios de atratividade e preferência para 

oviposição mostraram diferença significativa entre os acessos de Capsicum spp. avaliados às 

48h e 72h após a liberação de adultos nas gaiolas. A menor média de adultos foi encontrada 

com 72h após infestação, nos genótipos IAC-1526, IAC-1535 e IAC-1544, com 0,17; 0,33 e 

0,33 adultos por genótipo, respectivamente (Tabela 5). A escolha da mosca branca por um 

hospedeiro mais favorável para oviposição não ocorre somente para sua alimentação, mas 

também pela capacidade da sobrevivência dos descendentes (NOMIKOU et al., 2003). A 

variação do número de insetos por planta entre o menos e o mais atrativo foi de 0,33 e 12,58 

indivíduos, para os genótipos IAC-1544 e IAC-1357, respectivamente (Tabela 5). A diferença 

de atratividade para moscas brancas em plantas hospedeiras pode indicar mecanismos de 

resistência relacionados a fatores de natureza morfológica e/ou químicas 

(CHERMENSKAYA et al. 2009). 

A análise de preferência para oviposição de mosca branca mostrou 

diferença significativa entre os genótipos. O número médio de ovos de B. tabaci variou de 

0,33 a 152,83 ovos/genótipo.  As menores médias de adultos e ovos depositados nas folhas 

após 72h foram observados em 9 genótipos: C. chinense (IAC-1526, IAC-1545 e IAC-

1549), C. pubescens (IAC-1533), C. frutescens (IAC-1535 e IAC-1544) e C. annuum 

(IAC-1551, IAC-1566 e IAC-1579) (Tabela 5). De acordo com Firdaus et al. (2012), a 

oviposição é um elemento do ciclo de vida da mosca branca que é muito difícil de 

controlar, com controle biológico e/ou inseticida, assim, reduzir a oviposição pode se 

tornar uma estratégia de manejo de moscas brancas. A baixa preferência para oviposição 

de B. tabaci MEAM1, pode ser considerada um mecanismo de resistência do tipo 

antixenose, que envolve a morfologia e componentes voláteis produzidos pela planta 

(BALLINA-GOMEZ et al., 2013). 

Diferentes níveis de atratividade e não-preferência para oviposição 

foram verificados nos genótipos analisados neste trabalho. Alguns materiais apresentaram 

textura diferente nas folhas, assim como a presença de tricomas. Portanto, barreiras físicas, 

arquitetura ou mesmo a intensidade de cor podem afetar a escolha do hospedeiro 
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(SIPPELL et al., 1987), assim como pubescência da folha (MCAUSLANE 1996), 

espessura da cutícula (CHANNARAYAPPA et al., 1992) e metabólitos que atuam como 

repelentes ou atrativos (CHERMENSKAYA et al., 2009).     
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Tabela 5. Média do número de adultos de Bemisia tabaci (MEAM1) presentes em genótipos de Capsicum spp. em 24, 48 e 72h após liberação 

e média de oviposição em teste com escolha. 

N ° Acesso Espécie Média de adultos (n°) Média de ovos (72h) 

(24h) (48h) (72h) 

1 IAC-1259 Capsicum baccatum 7,87±3,94  8,25±2,84 abcd 5,00±2,20 ab 39,25±16,55 ab 

2 IAC-1280 Capsicum chinense 7,41±3,68  5,41±2,68 abcd 3,50±0,48 ab 13,50±7,85 ab 

3 IAC-1309 Wild species 9,08±3,88  13,50±7,51 abc 12,83±8,75 a 43,42±23,47 a 

4 IAC-1349 Capsicum baccatum 5,83±3,58  6,75±4,15 abcd 7,16±4,21 ab 57,50±50,30 ab 

5 IAC-1351 Capsicum chinense  4,08±0,98  3,66±±, 81 abcd 2,16±1,08 ab 26,08±23,77 ab 

6 IAC-1352 Capsicum baccatum 2,75±0,88  1,75±0,37 abcd 1,00±0,49 ab 6,16±4,75 b 

7 IAC-1353 Capsicum annuum 3,58±1,26  4,67±1,13 abcd 3,75±0,79 ab 4,58±2,70 b 

8 IAC-1357 Capsicum baccatum 11,83±6,77  12,58±7,18 abcd 12,58±8,24 a 152,83±117,89 a 

9 IAC-1360 Capsicum chinense 6,83±2,53  4,50±1,68 abcd 5,17±1,77 ab 14,91±4,33 ab 

10 IAC-1366 Capsicum baccatum -
(*)

 - - - 

11 IAC-1367 Capsicum frutescens 4,08±1,08  3,50±1,27 abcd 5,00±1,26 ab 18,42±8,37 ab 

12 IAC-1526 Capsicum chinense 0,50±0,32  0,42±0,25 d 0,50±0,29 ab 0,17±0,10 b 

13 IAC-1532 Capsicum chinense  2,91±1,16  1,58±0,48 abcd 0,92±0,08 ab 5,83±3,69 b 

14 IAC-1533 Capsicum pubescens 1,91±1,19  0,67±0,56 cd 0,33±0,24 ab 1,16±0,62 b 

15 IAC-1535 Capsicum frútices 0,58±0,39  0,17±0,10 d 0,25±0,16 b 0,33±2,34 b 

16 IAC-1544 Capsicum frutescens 1,25±1,04  1,66±1,06 abcd 0,33±0,19 ab 0,33±0,19 b 

17 IAC-1545 Capsicum chinense 5,00±1,57  2,50±0,29 abcd 1,50±0,44 ab 2,00±3,50 b 

18 IAC-1547 Capsicum SP. - - -  - 
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(*)
 Não avaliado. Média seguida de mesma letra na coluna não difere entre si pelo Teste de Tukey (P ≥ 0.05). 

19 IAC-1549 Capsicum chinense 7,33±1,89  4,75±1,38 abcd 3,50±0,80 ab 2,00±3,83 b 

20 IAC-1550 Capsicum annuum 3,50±1,44  2,00±0,41 abcd 1,58±0,34 ab 5,41±1,59 b 

21 IAC-1551 Capsicum annuum 1,47±0,69  0,75±0,48 bcd 0,25±0,08 b 1,77±0,88 b 

22 IAC-1552 Capsicum chinense 2,33±0,79  2,00±0,47 abcd 0,83±0,52 ab 4,00±6,61 b 

23 IAC-1566 Capsicum annuum 2,16±0,91  1,08±0,34 abcd 1,00±0,24 ab 2,66±0,78 b 

24 IAC-1573 Capsicum chinense 2,75±1,03  1,17±0,29 abcd 1,83±0,85 ab 3,33±2,23 b 

25 IAC-1579 Capsicum annuum 2,58±0,46  2,83±1,07 abcd 2,67±1,05 ab 2,66±1,08 b 

26 IAC-1580 Capsicum sp. 2,58±0,93  1,66±0,68 abcd 1,42±0,21 ab 6,33±7,86 b 

27 IAC-1587 Capsicum sp. 13,00±8,56  15,08±8,59 ab 11,83±8,68 ab 41,33±9,10 ab 

28 IAC-1588 Capsicum annuum 2,08±1,76  1,92±1,15 abcd 1,50±0,62 ab 22,0±16,17 ab 

29 IAC-1589 Capsicum chinense 6,08±1,05  7,25±2,10 abcd 5,50±1,26 ab 16,00±9,65 ab 

30 IAC-1590 Capsicum chinense 8,92±4,07  7,25±2,50 abcd 6,00±2,12 ab 10,00±4,23 ab 

31 IAC-1592 Capsicum sp. 11,08±2,83  13,50±4,94 a 7,66±2,93 ab 15,66±10,97 ab 

32 IAC-1594 Capsicum sp. - - - - 

33 IAC-1643 Capsicum chinense 1,42±0,31  2,25±1,23 abcd 1,16±0,52 ab 2,33±1,19 b 

34 IAC-1644 Capsicum chinense 2,75±0,94  2,41±1,12 abcd 3,00±1,47 ab 8,83±4,80 ab 

35 IAC-1646 Capsicum chinense - - - - 

36 IAC-1647 Capsicum chinense 5,25±2,63  3,25±1,44 abcd 1,50±0,29 AB 12,25±5,19 ab 

       

Tabela 5. (Continuação) 
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6.3.2.    Experimento sem chance de escolha 

Com 12 h após liberação dos insetos adultos nas gaiolas não foi 

observada diferença significativa entre os genótipos. Verificou-se baixa atratividade de 

adultos de mosca branca nos genótipos IAC-1544; IAC-1545; IAC-1549; IAC-1579 nas 

avaliações de 24 e 48h após liberação dos insetos e estes diferiram estatisticamente do 

genótipo IAC-1566 (Tabela 6). 

As maiores médias de ovos depositados nas folhas após o período de 

48h foram observadas nos genótipos IAC-1357 e IAC-1566 (4,22 e 5,08 ovos/genótipo, 

respectivamente), diferindo estatisticamente de IAC-1544 (0,62 ovos/genótipo), e de IAC 

1545(1,30) menos ovipositados (Tabela 6). Ballina-Gómez et al. (2013) compararam 

diferentes genótipos de C. annuum e encontraram menor oviposição de B. tabaci na cultivar 

Maax (0.3 ovos/cm2) em comparação com Parado (2.0 ovos/cm2). 

 

Tabela 6. Médias de adultos de Bemisia tabaci (MEAM 1) em diferentes genótipos de 

Capsicum spp., 24 e 48h após liberação e média de ovos após 48h, em teste sem chance de 

escolha 

Genótipos 
Nº de adultos (± EP) 

Nº de ovos( ± 

EP) 

12h 24h 48h 48h 

IAC-1357 0,48 ± 0,09 a 0,70 ± 0,12 abc 0,57 ± 0,13 ab 4,22 ± 0,97 ab 

IAC-1544 0,28 ± 0,17 a 0,45 ± 0,05 bc  0,33 ± 0,07 b 0,62 ± 0,13 d 

IAC-1545 0,47 ± 0,12 a 0,44 ± 0,06 c 0,25 ± 0,11 b 1,30 ± 0,28 dc 

IAC-1549 0,75 ± 0,03 a 0,49 ± 0,08 bc 0,45 ± 0,09 b 2,82 ± 0,51 bc 

IAC-1551 0,67 ± 0,10 a 0,75 ± 0,19 ab 0,80 ± 0,19 a  2,77 ± 0,59 bc 

IAC-1566 0,88 ± 0,11 a 0,94 ± 0,07 a 0,80 ± 0,10 a  5,08 ± 0,51 a 

IAC-1579 0,85 ± 0,19 a 0,60 ± 0,07 bc 0,37 ± 0,05 b 1,42 ± 0,30 dc 
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6.4.   Avaliação dos aspectos biológicos de B. tabaci MEAM1 em genótipos de 

Capsicum spp. 

 

O período médio de incubação dos ovos de B. tabaci nos diferentes 

genótipos de Capsicum spp. variou de 7 a 7,7 dias (Tabela 7). A viabilidade desses ovos 

foi de 100%, e não houve diferença entre os genótipos avaliados. Uma vez que os adultos 

de B. tabaci MEAM1 utilizados na oviposição foram criados em plantas de couve e 

transferidos para as plantas dos diferentes genótipos de Capsicum spp, este resultado 

evidencia que o período de incubação e a viabilidade dos ovos de B. tabaci, não 

dependeram do genótipo utilizado, e sim da planta hospedeira de criação. Ballina-Gómez 

et al. (2013) mostrou diferença significativa na viabilidade dos ovos de B. tabaci, porém o 

período de incubação não diferiu para os diferentes genótipos de Capsicum testados. O 

período de incubação de ovos de B. tabaci sobre folhas de diferentes variedades de 

abobrinhas variou entre 6,2 e 7,7 dias (BALDIN; BENEDUZZI, 2010).  

A duração média dos estádios ninfais de B. tabaci MEAM1 variou 

para cada genótipo estudado. No primeiro ínstar a duração média foi de 5,97 dias a 7,49 dias, 

para os genótipos IAC-1551 e IAC-1549; respectivamente. No segundo e terceiro instares, o 

período de desenvolvimento foi menor e variou de 3,13 a 2,09 dias e 7,13 a 6,69 dias, nos 

genótipos IAC-1545 e IAC-1357, respectivamente (Tabela 7).  

Tabela 7. Duração média (±EP) de período de incubação, instares ninfais e período ninfal 

total de Bemisia tabaci (MEAM 1) em diferentes genótipos de Capsicum spp.  

Genótipos 
Média (dias) Período 

ninfal 

(dias) Incubação 1
o
 instar 2

o
 ínstar 3

o
 instar 4

o
 ínstar 

IAC-1357 7,00±0,00 7,22±0,01 7,13±0,12 6,69±0,23 2,21±0,04 23,25±0,04 

IAC-1544 7,00±0,00 6,00±0,00 4,33±0,05 - - - 

IAC-1545 7,00±0,00 7,11±0,01 3,13±0,05 2,09±0,27 0,67±0,00 14,33±0,10 

IAC-1549 7,02±0,00 7,49±0,04 4,84±0,09 4,50±0,34 - - 

IAC-1551 7,70±0,01 5,97±0,03 5,24±0,49 3,00±0,00 - - 

IAC-1566 7,12±0,01 6,70±0,01 6,10±0,11 2,18±0,07 1,11±0,15 - 

IAC-1579 7,00±0,00 6,32±0,02 5,16±0,13 3,87±0,11 1,11±0,47 - 
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As ninfas que se desenvolveram sobre o hospedeiro IAC-1544 

chegaram até o estágio N2 e morreram antes de completar o estágio N3. Nos genótipos 

IAC-1549; IAC-1551; IAC-1566 as ninfas morreram na fase N4. Desta forma, pôde-se 

concluir que os genótipos IAC-1544; IAC-1549; IAC-1551; IAC-1566 apresentaram efeito 

negativo no desenvolvimento ninfal de B. tabaci, pois não possibilitou o desenvolvimento 

completo de ovo a adulto dos insetos que estavam nestes genótipos. A emergência de 

adultos de mosca branca foi observada somente nos genótipos sintomático e IAC-1545. 

Ballina-Gómez et al. (2013) demonstrou que a porcentagem de sobrevivência ninfal foi 

drasticamente afetada e variou em alguns genótipos testados (36,2 a 95,1%). Resultados 

semelhantes foram obtidos para diferença na sobrevivência ninfal de B. tabaci em 

diferentes acessos de tomateiros, L. pennelliie L. hirsutum (MUIGAI et al., 2003; 

FANCELLI et al., 2003). 

A mortalidade ocorreu com mais evidência durante o 4
o
 ínstar de 

desenvolvimento ninfal nas hospedeiras IAC-1549; IAC-1551; IAC-1566 e IAC-1579 

(Tabela 8). Em apenas dois genótipos foi possível verificar o ciclo completo de B. tabaci 

MEAM1 com emergências de 25 e 4 adultos de mosca - branca dos genótipos IAC-1357 e 

IAC-1545, e representou viabilidade ninfal de 27,78% e 4,45%, respectivamente (Tabela 

9). 

Tabela 8. Médias de mortalidade ninfal (%) de Bemisia tabaci (MEAM 1) mantidos em 

sete genótipos de Capsicum spp.  

Genótipos 
Mortalidade % Viabilidade 

ninfal (%) Incubação 1
o
 ínstar 2

o
 ínstar 3

o
 ínstar 4

o
 ínstar 

IAC-1357 0,00 4,44 11,77 55,81 22,73 27,78 

IAC-1544 0,00 0,00 0,00 100,00 - - 

IAC-1545 0,00 0,00 0,00 87,78 63,64 4,45 

IAC-1549 0,00 2,22 21,75 90,00 100,00 - 

IAC-1551 0,00 16,67 82,22 87,50 100,00 - 

IAC-1566 0,00 4,44 2,26 57,03 100,00 - 

IAC-1579 0,00 0,00 23,33 81,84 100,00 - 
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Tabela 9. Médias de período de desenvolvimento (ovo a adulto), viabilidade ninfal (%) e 

número total de adultos emergidos de Bemisia tabaci (MEAM 1) em sete genótipos de 

Capsicum spp.  

Genótipos 

Fases de desenvolvimento  

 

Período de 

duração 

(ovo-adulto) 

Viabilidade 

Ninfal (%) 

Nº de 

adultos/genótipo 

IAC-1357 Ovo – adulto 30,25 27,78 25 

IAC-1544 Ovo – 2º instar  17,33 - - 

IAC-1545 Ovo – adulto 21,33 4,45 4 

IAC-1549 Ovo – 3º instar 23,85 - - 

IAC-1551 Ovo – 3º instar 21,91 - - 

IAC-1566 Ovo – 4º instar 23,85 - - 

IAC-1579 Ovo – 4º instar 25,86 - - 

 

 

A repelência de uma determinada planta a um inseto pode ocorrer  

devido  à  volatilização  de  substâncias  químicas  provenientes  das  folhas,  que  afetam 

negativamente a preferência  do inseto, afastando-o, e também  por fatores físicos, 

relacionados  às cores das folhas, que também podem afetar a seleção hospedeira, tanto 

para alimentação quanto  para  oviposição  (LARA,  1991;  VENDRAMIM; GUZZO,  

2009). Em pimentão esse fatores ainda são investigados, porém como base nas observações 

feitas neste trabalho é possível que substâncias químicas estejam envolvidas na expressão 

de não-preferência de alguns genótipos contra a mosca-branca. A repelência de um 

material sobre um inseto é de importância fundamental, visto que ao impedir que o  inseto  

chegue  até  a  planta,  evita  que  o  mesmo  se  alimente do  genótipo e oviposite 

(MARTINEZ,  2002). 

As características físicas das superfícies foliares, como pilosidade, 

presença de tricomas, cerosidade, espessura, dureza e textura da epiderme são fatores que 

podem afetar a preferência do inseto em relação a uma planta, tanto para alimentação 

quanto  para oviposição. A importância dos tricomas como fonte de resistência contra a 

mosca-branca B. tabaci já foi relatada por diversos autores (LAMBERT  et  al.,  1995;  

FANCELLI  et  al., 2005; BALDIN  et al.,  2005). 

 

 



47 

 

Os resultados indicam que os genótipos acima citados são 

promissores para programas de melhoramento genético de Capsicum no Brasil, pois 

mostraram baixa atratividade e oviposição, além de não possibilitar o desenvolvimento 

ninfal, podendo ser indicados em programas de manejo contra begomovírus e mosca- 

branca. 

 

 

6.5. Dispersão primária e secundária do ToSRV em genótipos de Capsicum spp. 

assintomáticos ao vírus  

 

No experimento de dispersão primária de ToSRV, detectou-se uma 

porcentagem maior (45 %) de plantas infectadas no genótipo assintomático IAC-1566, do 

que no IAC-1357 (30%) com 30 dias (D.A.I.). Já no experimento de dispersão primária de 

ToSRV para IAC-1357 e IAC-1544, o genótipo IAC-1357, mostrou maior número de 

plantas infectadas que o genótipo assintomático IAC-1544, correspondendo a 12 (60%) e 6 

(30%) plantas infectadas por genótipo, respectivamente. Na análise de 60 (D.A.I.) foram 

detectadas menos plantas infectadas para todos os genótipos avaliados. Na dispersão 

secundária, foi observada uma redução na frequência de plantas infectadas para os 

genótipos assintomáticos aos 30 (D.A.I.) e aos 60 D.A.I., não houve diferença entre o 

genótipo IAC-1357 e os assintomáticos IAC-1566 e IAC-1544 (Tabela 10). Resultados 

semelhantes, de menor eficiência na transmissão após aquisição viral em fontes resistentes 

de tomateiro, foi observado por Lapidot et al. (2001). Rodriguéz-Lopez et al. (2011) 

também observaram redução na dispersão primária e secundária em plantas com 

resistência a TYLCV. 

Em síntese, comparando os resultados de dispersão primária e 

secundária, pode-se inferir que a maior eficiência de transmissão e incidência de 

begomovírus ocorre principalmente com a migração constante de vetores virulíferos de 

fora para dentro da área plantada. Desta forma, o uso de genótipos com baixa atratividade e 

preferência da mosca-branca pode resultar em menor dispersão do ToSRV por B. tabaci 

MEAM1 dentro de um cultivo. 
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Tabela 10.  Dispersão primária e secundária de ToSRV nos genótipos de Capsicum spp. inoculados por B. tabaci MEAM1. 

Indivíduos 

Dispersão Primária Dispersão Secundária 

Indivíduos 

Dispersão Primária Dispersão Secundária 

IAC-1357 IAC-1566 IAC-1357 IAC-1566 IAC-1357 IAC-1544 IAC-1357 IAC-1544 

30 60 30 60 30 60 30 60 30 60 30 60 30 60 30 60 

1    +   +  1 + +       

2    +     2 + + + +     

3   +      3 + + + +     

4 +  +      4 +  + +     

5   + +     5 +  + +    + 

6   +  +    6 + + +   +   

7  + + +     7 + +    +   

8 +    +    8 +  +      

9   +      9 +        

10         10  +      + 

11         11         

12     +    12 + +       

13 +        13        + 

14 +                 

15 +  +      15 + +       
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16         16         

17    +     17         

18   +    +  18         

19       +  19         

20 +  + +     20 + +   + +   

N. pl infec/ 

N. pl aval 

6/20 1/20 9/20 6/20 3/20 0/20 3/20 0/20 
N. pl infec/ 

N. pl aval 

12/20 9/20 6/20 4/20 1/20 3/20 0/20 3/20 

Porcentagem 

de plantas 

infectadas 

30% 5% 45% 30% 15% 0% 15% 0% Porcentagem 

de plantas 

infectadas 

60% 45% 30% 20% 5% 15% 0% 15% 

 

 

 

Tabela 10. (Continuação) 
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7. CONCLUSÕES  

 ToSRV é a espécie de begomovírus predominante em 

pimentão nas regiões produtoras do Estado de São Paulo; 

 O genótipo IAC-1357 - Capsicum baccatum (pimenta dedo 

de moça) é altamente suscetível ao ToSRV e à mosca branca;  

 Desenvolvimento completo de ovo a adulto somente nos 

genótipos IAC 1357 e IAC 1545; 

 Os genótipos Capsicum frutescens (IAC-1544); C. annuum 

(IAC-1551, IAC-1566 e AC-1579) e C. chinense (IAC-1549) são assintomáticos ao 

ToSRV, e expressam antixenose e antibiose sobre B. tabaci MEAM1; 

 Foi verificada maior eficiência de transmissão do ToSRV na 

dispersão primária. 
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